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1.    นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
 
                    บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) กอตั้งในป 2521 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
กิจการผลิตอาหารทะเลแชแข็งเพื่อการสงออก ประเภทกุงและกั้งแชแข็ง ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน  75 ลานบาท   
ชําระเต็มมูลคา 75 ลานบาท แบงเปน 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีสํานักงานใหญและโรงงานแหงที่ 1  
ตั้งอยูที่เลขที่ 4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงาน
แหงที่ 2 ตั้งอยูเลขที่ 93/17-18 หมูที่ 5 ถนนสะพานปลา ตําบลบางร้ิน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
                    ในปจจุบันบริษัทฯถือหุนในบริษัทยอย 1 แหง คือ บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด โรงงานตั้งอยูที่ 371  
ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึกและปลา เพื่อการสงออก และ
นอกจากนี้บริษัทฯยังถือหุนในบริษัทรวมอีก 1 แหง คือ Kiang Huat Seagull Trading  Frozen  Food Sdn. Bhd.,   
ตั้งอยูใน รัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแชแข็งเพือ่การสงออก 
 

1.1 วัตถุประสงคและนโยบายคุณภาพ 
 
                    บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯ ประกอบกิจการผลิต
อาหารทะเลแชแข็งเพื่อการสงออกไปยงัตลาดตางๆ ทั่วโลก เชน ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ภายใตเคร่ืองหมาย
การคาของบริษัทฯ เชน SEA CHAMPION, SEA KING, SEA QUEEN, SEA FLOWER และ SEA STAR เปนตน    
บริษัทฯ มุงเนนที่จะผลิตสินคาใหไดมาตรฐานและคุณภาพเปนระบบสากล จึงไดมีการกําหนดนโยบายคุณภาพของ
บริษัทฯ คือ 
 
“เราจะผลิตสินคาคุณภาพสูงท่ีสุด สะอาดและปลอดภัยเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา ภายใตระบบการ
จัดการดานคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับจากสากล การตรวจสอบยอนหลังท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง” 
 
                    บริษัทฯ มุงที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของสินคาอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อที่จะไดผลิตสินคาที่มี
คุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคายอมรับและมอบความไววางใจใหกับบริษัทฯในการที่จะซื้อ
สินคาจากบริษัท บริษัทฯ ไดดําเนินการใหมีการประกาศนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ใหกับคณะกรรมการ ผูบริหาร 
และบุคลากรของบริษัทฯ ใหรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อที่จะไดมีการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพของ
บริษัทฯ 
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1.2     การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

                   ในป 2556 ชวงเดือนเมษายน คณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหปดการดําเนินกิจการของ บริษัท ที.
เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ มีโรงงานที่ตั้งอยูที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด สาเหตุ
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ประกอบกับการปรับตัวของตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน สงผลให
บริษัทยอยฯดังกลาวมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอยางตอเนื่อง ทางบริษัทฯเล็งเห็นไดวาคงยากที่จะดําเนินงานตอไป
จึงไดปดการดําเนินงานของกิจการลง ซึ่งปจจุบันทาง บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด ไดดําเนินการจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชีเรียบรอยแลว 
                    ในป 2557 เกิดภาวะโรคกุงตายดวน (EMS : Early Mortality Syndrome) ทําใหปริมาณวัตถุดิบกุง
ลดลงมาก และราคาซื้อวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน ทําใหบริษัทฯตองหยุดหรือชะลอการผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบกุง ซึ่งสงผล
ใหผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงจากปกอน บริษัทฯไดดําเนินการบริหารจัดการเร่ืองตนทุนการผลิต เพื่อให
สอดคลองกับราคาขายสินคา 
                    นอกจากนี้บริษัทฯไดพยายามมุงเนนการพัฒนาองคกร ตามหลักบรรษัทภิบาล และสงเสริมการตอตาน
การทุจริตคอรัปชั่น และไดมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 

1.3     โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ 
 

                    บริษัทฯ ไดถือหุนในบริษัทยอยหนึ่งแหง และบริษัทรวมหนึ่งแหง ไดแก บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด 
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตปลาหมึกแชแข็ง เพื่อการสงออก ในการดําเนินงานของบริษัท เทพพิทักษ
ซีฟูดส จํากัด นั้น จะแยกการจัดการออกไปโดยไมเกี่ยวของกับบริษัทฯ เนื่องจากสินคาแตกตางกัน 
                    บริษัทรวมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรัฐซาบาห 
ประเทศมาเลเซีย ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทฯ คือ ผลิตกุงแชแข็งเพื่อการสงออก 
                    โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2557  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยฯ
และบริษัทรวมฯ ดังแสดงในแผนภูมิขางลางนี ้
 

 
                  
 
 
 
                                         ถือหุน 99.96%                                                                      ถือหุน 40.00%  
                                                                                            
 
     

บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
ทุน  75  ลานบาท 

 
บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 

ทุน  70  ลานบาท 

Kiang Huat Seagull Trading Frozen  
Food Sdn. Bhd. 

ทุน   RM  8.55  ลาน 
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1.4     ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
 
                   บริษัทฯบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯ   มีความเปนอิสระในดานการบริหารจัดการแยกจากกลุมธุรกิจของ
ผูถือหุนใหญ                   
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2.    ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
     โครงสรางรายไดของธุรกิจเปรียบเทียบยอนหลัง  3  ป 

%การถือหุน ป 2557 ป 2556 ป 2555 สายผลิตภัณฑ ดําเนินการ
โดย 

ของบริษัท ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

กุงและก้ังแชแข็ง CHOTI - 1,421  50.93 1,983  62.20 2,387  64.76  

ปลาหมึกและปลาแชแข็ง TPT 99.96% 1,369  49.07 1,205  37.80 1,299  35.24  

รวมมูลคาทั้งส้ิน 2,790  100 3,188  100  3,686 100 
 

 หมายเหตุ CHOTI หมายถึง   บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
   TPT หมายถึง   บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด  (บริษัทยอย)  
 
2.1    ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  
 
                    ลักษณะของผลิตภัณฑของบริษัทฯนั้นจะมีกุงและกั้งเปนวัตถุดิบ โดยเร่ิมจากการนํากุงและกั้งสดที่
จัดซื้อมาผานขบวนการแปรรูปเบื้องตน มีทั้งแบบคงสภาพไวทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออก ใหเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบลักษณะตางๆ ตามที่ลูกคาตองการ หลังจากนั้นจะนําไปผานกระบวนการแชเยือกแข็งตาม
เทคนิคเพื่อจะไดถนอมรักษาคุณคาและรสชาติของผลิตภัณฑใหอยูในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผูบริโภค ซึ่ง
สามารถแบงเปน 

1. HEAD-ON,SHELL-ON คือ กุงที่อยูในสภาพธรรมชาติที่มีหัว เปลือกและหางอยูครบ 
2. HEADLESS คือ กุงที่ถูกเด็ดหัวออก แตลําตัวยังมีเปลือกและหางอยูครบตามธรรมชาต ิ
3. PEELED คือ กุงที่เอาหัวและเปลือกออกทั้งตัวแลว มีทั้งชนิดชักไส (DEVEINED) และไมชักไส 

(UNDEVEINED) 
4. กุงยืด คือ นํากุงมาปอกเปลือกไวหาง และจัดรูปใหกุงยืดตรง 
5. กุงชุบเกล็ดขนมปง คือ นํากุงมาปอกเปลือกไวหาง จัดรูปใหกุงยืดตรงและชุบเกล็ดขนมปง 
 

                    สําหรับลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทยอยของบริษัทฯมีปลาหมึกและปลาเปนวัตถุดิบหลัก   เปน
ผลิตภัณฑประเภทอาหารแชเยือกแข็ง โดยใชเทคนิคการแชเยือกแข็งมาใชเพื่อคงคุณคาและสภาพความสดของ
ผลิตภัณฑใหมากที่สุด การผลิตอยูภายใตมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศและ
ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกคาตางประเทศ ผลิตภัณฑที่ผลิตจะเปนอาหารทะเลแชเยือกแข็ง ซึ่งประกอบไป
ดวย ปลาหมึกกลวย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ปลาหมึกหอม และปลาตาง ๆ ตามที่ลูกคาส่ัง 
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                    สิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุน 

              คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทฯและบริษัทยอยฯแหงหนึ่งไดรับสิทธิประโยชนหลาย
ประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เกี่ยวกับการผลิต
อาหารทะเลแชแข็งในจังหวัดสงขลาและปตตานี ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 

(ก) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลาแปดปนับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบธุรกิจที่ไดรับ
การสงเสริม ดังนี้ 

- เร่ิมวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สําหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา(สิทธิ
ประโยชนส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2552)  

- เร่ิมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 สําหรับโรงงานที่จังหวัดปตตานี (สิทธิประโยชนส้ินสุดวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553)  

 

(ข) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่ส้ินสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ก)  

 

(ค) ใหไดรับยกเวนอากรขาออกสําหรับผลิตภัณฑสงออกเปนเวลาหาปนับแตวันที่สงออกคร้ังแรก (วันที่ 17 
พฤษภาคม 2544 สําหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา)  

 

(ง) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
 

(จ) ใหไดหักคาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปาเปน 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป (เร่ิมวันที่ตามขอ (ก)) 
 

              เนื่องจากเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน  บริษัทฯและบริษัทยอยฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
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                 (ก)    การผลิต 
 

                   กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 
                   บริษัทฯและบริษัทยอยฯ  มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็งรวมทั้งส้ิน  3  แหง   แบงเปนของบริษัทฯ  
2  แหง และบริษัทยอยฯ อีก 1 แหง   ในป   2557   บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีกําลังผลิตรวมทั้งส้ิน  34,534  ตัน  มี
รายละเอียดดังนี้ 
กําลังการผลิต  (ตัน)             2557             2556             2555 
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (นาหมอม) 19,384 19,384 19,384 
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (ระนอง) 2,340 2,340 2,340 
บจก.เทพพิทักษซีฟูดส (ปตตานี) 12,810 12,810 12,810 
ปริมาณการผลิต (ตัน)    
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (นาหมอม) 2,358 3,347 5,378 
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (ระนอง) 1,559 1,993 3,364 
บจก.เทพพิทักษซีฟูดส (ปตตานี) 6,871 6,257 6,860 
การใชกําลังการผลิต (%)    
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (นาหมอม) 12.16 17.27 27.74 
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (ระนอง) 66.62 85.17 143.76 
บจก.เทพพิทักษซีฟูดส (ปตตานี) 53.64 48.84 53.55 
อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)    
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (นาหมอม) (29.55) (37.76) (1.56) 
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  (ระนอง) (21.78) (40.76) 0.81 
บจก.เทพพิทักษซีฟูดส (ปตตานี) 9.81 (8.79) 1.21 
 
หมายเหตุ :  ทํางานวันละ 1 กะ (1กะ = 8 ชั่วโมง เร่ิมเวลา 8.00-12.00น. และ 13.00-17.00น.)  
 
ท่ีตั้งโรงงาน (นาหมอม)   : เลขที่ 4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43  ตําบลนาหมอม  
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ                 อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310 
ท่ีตั้งโรงงาน (ระนอง)    : เลขที่ 93/17-18 หมูที่ 5 ถนนสะพานปลา ตําบลบางร้ิน 
บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ (สาขาระนอง)        อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
ท่ีตั้งโรงงาน (ปตตานี)    : เลขที่  371  ถนนนาเกลือ  ตําบลบานา 
บจก.เทพพิทักษซีฟูดส                     อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  94000 
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                       (ข)    ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 
 

                    หลังจากที่นําวัตถุดิบที่โรงงานรับซื้อจากแหลงวัตถุดิบหรือสะพานปลา มาทําความสะอาดข้ันแรก
แลว   จากนั้นฝายผลิตก็จะตรวจดูสภาพวัตถุดิบ  เพื่อตัดสินใจวาวัตถุดิบดังกลาวเหมาะสมที่จะนําไปแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑชนิดใด  หลังจากนั้นวัตถุดิบก็จะผานกระบวนการหักหัว, ปอกเปลือก, ตม หรือผา แลวแตชนิดของ
ผลิตภัณฑ กอนที่จะนํามาทําความสะอาดอีกคร้ัง เม่ือวัตถุดิบผานกระบวนการแปรรูปข้ันแรกแลวก็จะนําไปคัดขนาด, 
แบงเกรด และชั่งน้ําหนัก เพื่อเรียงบรรจุลงในถาดและนําไปแชแข็งที่ความเย็น -40◦C 
(ข้ันตอนการผลิตไดแสดงไวในแผนภูมิที ่1 , 2 และ 3) 
  

                  ระบบแชเยือกแข็งท่ีบริษัทฯใชในปจจุบันมีอยู  3  ระบบ  คือ 
1. ระบบผลิตภัณฑที่เปน Block โดยนําผลิตภัณฑใสถาดเติมน้ํา เขาแชเยือกแข็งกับตู Contact Plate 

Freezer โดยการแลกเปล่ียนความรอนโดยผานการสัมผัสระหวางแผน Plate กับถาดสินคา โดยใช
อุณหภูมิประมาณ -40◦C เปนเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง   

2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการนําผลิตภัณฑใสถาดเขาไปในเคร่ืองแชเยือก
แข็งที่ใชลมหมุนเวียน โดยใชอุณหภูมิประมาณ -40◦C เปนเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง   

3. ระบบ IQF เปนการแชแข็งอาหารทะเลสดและกึ่งสําเร็จรูปแบบเปนชิ้นๆ โดยใชอุณหภูมิประมาณ    
-40◦C เปนเวลาประมาณ 15-30 นาที 

 

                    เม่ือผลิตภัณฑอยูในภาวะเยือกแข็งแลว จึงนําออกไปบรรจุถุงพลาสติก และใสกลองกระดาษแข็งแลว
นําเก็บเขาหองเก็บแชแข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20◦C เพื่อรอการจําหนายและจัดสงผลิตภัณฑตอไป  
โดยทั่วไปผลิตภัณฑที่ทําการแชแข็งจะสามารถเก็บรักษาไวไดนาน 6-24 เดือน 
 

                    การแชแข็งของกุง หรือปลาหมึกสดนั้น อาจถูกแชแข็งดวยเคร่ือง IQF ซึ่งทําใหผลิตภัณฑเยือกแข็ง
ในทันทีหรือเปนเวลา 15-30 นาที หรือเคร่ือง Blast Freezer เปนเวลา 5-7 ชั่วโมง หรือ Contact Freezer ซึ่งจะใช
เวลาประมาณ  2 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ 
  

                    อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor intensive) และใช
เทคโนโลยีนอย เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง มีวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีนอย  

 

                 บริษัทฯและบริษัทยอยฯ มีเคร่ืองจักรและบุคลากรเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กําลังการผลิตของเคร่ืองจักร ปจจุบันปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ใชกําลังการผลิตประมาณ 25-30%เทานั้น ดังนั้น
บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตโดยไมตองเพิ่มเคร่ืองจักร 
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แผนภูมิท่ี 1 ขั้นตอนการผลิตกุงและกั้งแชเยือกแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

รับวัตถุดิบ 

ทําความสะอาด 

เด็ดหัว 

ปอก 

ผา 

ทําความสะอาด 

คัดขนาดแบงเกรด 

เรียงลงถาด 

ช่ังน้ําหนัก 

แชแข็งท่ีอุณหภูมิ -40 ◦C 

บรรจุหีบหอ 

เก็บในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ -20 ◦C 

สงออก 
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แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการผลิตปลาหมึกแชเยือกแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับวัตถุดิบ 

ทําความสะอาด 

ลอกหนัง 

เจาะตา 

เอาเครื่องในออก 

ทําความสะอาด 

คัดขนาดแบงเกรด 

เรียงลงถาด 

ช่ังน้ําหนัก 

แชแข็งท่ีอุณหภูมิ (-30 ◦C) - (-40 ◦C) 

บรรจุหีบหอ 

เก็บในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ < -20 ◦C 

สงออก 
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แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนการผลิตปลาแชเยือกแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับวัตถุดิบ 

ทําความสะอาด 

แล 

ทําความสะอาด 

เรียง 

ช่ังน้ําหนัก 

แชแข็งท่ีอุณหภูมิ (-30 ◦C) - (-40 ◦C) 

บรรจุหีบหอ 

เก็บในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ < -20 ◦C 

สงออก 
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  2.2    การตลาดและการแขงขัน  
 
  (ก)  การทําการตลาดท่ีสําคัญ 
 

                    บริษัทฯพยายามผลิตสินคาและรักษาฐานลูกคาโดยเฉพาะตลาดญี่ปุน  ซึ่งเปนลูกคาเกาแกและเปน
ตลาดหลักของบริษัทฯโดยเนนคุณภาพที่สมํ่าเสมอและตรงตามความตองการของลูกคา  เพื่อใหลูกคายอมรับและ
มอบความไววางใจใหกับบริษัทฯในการที่จะส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯในแตละปบริษัทฯสามารถรักษาฐานลูกคาเกาไว
ไดไมต่ํากวา 70% ซึ่งในปที่ผานมาสภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา รวมทั้งวงการเล้ียงกุงของไทย
ประสบปญหาโรคกุง EMS ทําใหปริมาณกุงในตลาดลดนอยลงไปมาก สงผลใหทั้งราคาและปริมาณกุงในตลาดผัน
ผวนเปนอยางมาก ทําใหตนทุนสินคามีราคาเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งบริษัทฯพยายามติดตามประเมินเหตุการณเพื่อชี้แจงและ
อธิบายใหลูกคาไดรับรู และเขาใจปญหาของประเทศไทยตามความเปนจริงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางการยอมรับและ
เขาใจในราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงข้ึน 
                    ลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัทฯยังคงเปนลูกคาญี่ปุน เนือ่งจากบริษัทฯมีความชํานาญในการผลิต
สินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาญี่ปุน สวนในดานราคาบริษัทฯไมสามารถกําหนดราคาไดเอง  เพราะ
อาหารทะเลเปนสินคาเกษตร ราคาจึงข้ึนลงตามภาวะราคาของสินคาในตลาดโลก ซึ่งข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทาน   
                    ดานการจัดจําหนายกวารอยละ 90 ของยอดสงออกนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยฯจะจัดจําหนายโดยตรง
ใหกับลูกคาหรือโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปของ ตลาดในญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ สวนที่เหลือ
บริษัทฯและบริษัทยอยฯจําหนายผานนายหนา  

                    สําหรับสัดสวนการจําหนายสินคาในป 2557  บริษัทฯและบริษัทยอยฯสงออกอาหารทะเลแชแข็งให
ลูกคาญี่ปุนสูงสุดถึงรอยละ 50 สวนลูกคายุโรปเปนตลาดอันดับสองมีสัดสวนรอยละ 44 ดานตลาดสหรัฐอเมริกามี
สัดสวนรอยละ 3 สวนที่เหลืออีกรอยละ 3 เปนการสงออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศตางๆในเอเชีย (ไม
รวมญี่ปุน) 

สัดสวนการจําหนายแยกตามประเทศ (%)  

ประเทศ 2555 2556 2557 
ญี่ปุน 67 63 50 

ยุโรป 27 31 44 

สหรัฐอเมริกา 2 3 3 

อ่ืนๆ 4 3 3 
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          กลยุทธทางการตลาด 
                    1.    บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีการควบคุมผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอ พรอมกับพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม  เพื่อตอบสนองและตรงกับความตองการของลูกคา 

                    2.    บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีความชํานาญเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง พนักงานมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการผลิตมาอยางยาวนาน ทําใหสามารถผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตสินคาที่มี
มาตรฐาน โดยคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอยางเขมงวด มีการนําระบบตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาทุกข้ันตอน จึงทําใหสินคาของ
บริษัทฯและบริษัทยอยฯไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตางๆมากมาย อาทิ เชน GMP, HACCP, HALAL, ISO 
9001, ISO 14001 เปนตน 

                    3.    การสงมอบผลิตภัณฑตรงตามคําส่ังซื้อ ทั้งในเร่ืองคุณภาพ ความตรงตอเวลา และมีความซื่อสัตย
ตอลูกคา  

                    4.    มีการบริหารจัดการความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการของ
บริษัทฯและบริษัทยอยฯ ซึ่งลูกคาหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยฯสวนใหญ จะเปนลูกคาที่มีการติดตอซื้อขายกันมา
อยางยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา โดยวิเคราะหทั้งในดานคุณภาพสินคาและการใหบริการ เพื่อให
ลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด 
 

 (ข)   สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  
 

                    ตลาดหลักของอาหารทะเลแชแข็งของไทยคือ ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาการนําเขา
อาหารทะเลแชแข็งจากไทยประมาณรอยละ 80 ของมูลคาการสงออกทั้งส้ิน สวนตลาดอ่ืนๆ ซึ่งมีการนําเขาใน
ปริมาณนอยคือ ออสเตรเลีย อียิปต และมาเลเซีย เปนตน 
 

                   อุตสาหกรรมกุงแชแข็งมีการแขงขันคอนขางสูงทั้งในและตางประเทศ ประเทศคูแขงที่สําคัญคือ 
อินโดนีเซีย อินเดีย เอควาดอร เวียดนาม และจีน ซึ่งประเทศเหลานี้มีขอไดเปรียบในดานพื้นที่จับสัตวน้ําทะเล ซึ่งมี
เนื้อที่ในการใชเพาะเล้ียงกุงที่มากกวา และมีคาแรงที่ต่ํากวาไทยมาก แตประเทศไทยก็ยังมีขอไดเปรียบในดานของ
เทคนิคและวิธีการเล้ียง การปองกันโรคตางๆที่เกิดกับกุง ทําใหผลผลิตที่ไดสูงกวาเดิม นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐานและระบบการขนสงที่ดี และแรงงานที่มีคุณภาพ ทําใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ทํา
ใหประเทศไทยสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 
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                  ในป  2557  สถานการณโรค EMS ในประเทศซึ่งเกิดข้ึนตั้งแตปลายป 2555   ตอเนื่องมาถึงป 2557 ทํา
ใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบกุง  สงผลใหราคาวัตถุดิบกุงปรับตัวสูงข้ึนและมีความผันผวนตลอดเวลา  ไมมี
เสถียรภาพและมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง     ทําใหไมสามารถควบคุมตนทุนการผลิตเพื่อเสนอขายตอลูกคาได  แต
อยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวก็เร่ิมปรับตัวดีข้ึนเนื่องจากการแกปญหาโรคระบาด EMS โดยกรมประมงเร่ิมเห็น
ผลชัดเจน เชน การปรับปรุงสภาพบอเล้ียง การปรับปรุงลูกพันธุกุงใหมีความแข็งแรงข้ึน สงผลใหอัตราการรอดของกุง
จากการเล้ียงสูงข้ึน ทําใหวัตถุดิบกุงออกสูทองตลาดเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้การประสบปญหาทางเศรษฐกิจและการ
ออนตัวของคาเงินเยนของประเทศญี่ปุน ยังสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการสงออกของบริษัทฯเพราะประเทศญี่ปุน
เปนประเทศที่สงออกหลักของบริษัทฯ  สงผลใหบริษัทฯตองปรับตัวและปรับเปล่ียนการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ 
เชน  การปรับลดและจํากัดปริมาณการผลิตสินคา  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  เปนตน 
 

                    สําหรับบริษัทยอยของบริษัทฯ  ก็ประสบกับปญหาทางดานวัตถุดิบปลาหมึกเชนกัน  เพราะวัตถุดิบที่
ลดลงอยางตอเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติ  สงผลใหปริมาณของ
วัตถุดิบมีนอย  ราคาวัตถุดิบจึงปรับตัวสูงข้ึน  ทําใหบริษัทยอยฯใชความพยายามอยางสูง ในการเสาะหาแหลงสํารอง
วัตถุดิบปลาหมึกเพื่อใหสามารถรองรับการผลิตและจําหนายไดตลอดทั้งป  
 

                    จากภาวการณการขาดแคลนวัตถุดิบปลาหมึก     ทําใหตนทุนของผลิตภัณฑมีการปรับตัวสูงข้ึนตาม 
แตราคาขายของผลิตภัณฑ  ไมสามารถปรับราคาไดมากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ตกต่ํา จึงทํา
ใหการขายมีภาวะที่ตึงตัว   บริษัทยอยฯตองอาศัยความสัมพันธที่ดีกับคูคาเพื่อสรางการยอมรับและเขาใจในราคา
ของผลิตภัณฑรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่ลูกคาจะไดรับ  และประกอบกับผลิตภัณฑปลาหมึกยังคงเปนที่
ตองการของตลาด  จึงทําใหลูกคามีคําส่ังซื้อเขามายังบริษัทยอยฯอยางตอเนื่อง 
 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
 
         (ก)    การจัดหาวัตถุดิบ และผูจําหนายวัตถุดิบ 
 
                   สําหรับบริษัทฯวัตถุดิบหลักๆ ที่ใชในการผลิตคือ กุงขาวแวนนาไม กุงกุลาดํา ซึ่งเปนกุงจากการ
เพาะเล้ียง สวนรองลงมาเปนวัตถุดิบกุงที่จับจากทะเลที่เปนสวนนอย โดยสัดสวนการซื้อกุงจากการเพาะเล้ียงตอกุง
และกัง้ทะเลในป 2557 อยูที่สัดสวน 98.72% ตอ 1.28% สวนกุงเพาะเล้ียง สัดสวนกุงขาวตอกุงกุลาดําอยูที่ 98.78 % 
ตอ 1.22 %  
 

                    แหลงที่มาของวัตถุดิบกุงบริษัทฯ ไมไดพึ่งพาการซื้อวัตถุดิบกุง จากผูจําหนายรายใดเกินรอยละ 30 ของ
มูลคาการจัดซื้อวัตถุดิบกุง โดยบริษัทฯจัดซื้อจากแหลงตางๆ  3 ลักษณะหลักๆ ดังนี้ 
 
 



 
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2557 (แบบ 56-1) 
- 15 - 

 

 

1. จากนายหนาแพปลาและสะพานปลาตาง ๆ ที่สงวัตถุดิบกุงเขามาขายที่โรงงานโดยตรง และ ผาน
การคัดเลือกเปนผูสงมอบวัตถุดิบกุงที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 73 ราย โดยครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัดในภาคใตที่เปนที่ตั้งของแพตาง ๆ   

2. จากฟารมเพาะเล้ียงกุง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใตและภาคกลางบางสวน เชน ระนอง 
ชุมพร พังงา สุราษฎรธานี กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี เปนตน 

3. ในสวนของวัตถุดิบกุงที่ไมใชอาหารทะเล เชน แปง สวนผสมอาหาร บริษัทฯจะส่ังซื้อจากผูผลิต
โดยตรง 

 

                    -    การจัดหาวัตถุดิบกุงเพื่อจําหนาย 
                         บริษัทฯซื้อวัตถุดิบกุงเขามาผลิตเพื่อสงออกเกือบทั้งหมด  ยกเวนวัตถุดิบกุงที่ไมไดคุณภาพซึ่งมีเปน
สวนนอยบริษัทฯจะจําหนายใหตลาดภายในประเทศ 
 

                    -    สัดสวนการซื้อวัตถุดิบกุงในประเทศและตางประเทศ 
                         ในป 2557 บริษัทฯจัดซื้อวัตถุดิบกุงจากภายในประเทศ 100% (*ผูสงมอบวัตถุดิบกุงที่ดี เปนการ
ประเมินผลของผูขายวัตถุดิบกุงในดานคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกคางและเชื้อจุลินทรียปนเปอน) 
 

                    -    สภาพการแขงขันในการจัดหาวัตถุดิบกุง 
                          จากสถานการณการระบาดของโรค EMS ในกุงเพาะเล้ียงนับตั้งแตปลายป พ.ศ.2555 จนถึง
ปจจุบัน มีผลกระทบอยางมากตอผลผลิตกุงที่ผลิตไดลดลงอยางตอเนื่องจากตัวเลขประมาณผลผลิตกุงเพาะเล้ียง
ของป พ.ศ. 2555,2556 และ 2557 อยูที่ 550,000 ตัน, 250,000 ตัน และ200,000 ตัน ตามลําดับจึงสงผลใหปริมาณ
ผลผลิตกุงที่ออกมาไมเพียงพอตอกําลังผลิตของอุตสาหกรรม สงผลใหราคาวัตถุดิบกุงปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วและ 
รุนแรง เม่ือเทียบกับราคาในป 2556 โดยราคาเฉล่ียของกุงป พ.ศ. 2557 และ2556 เทากับ 210.40 บาทตอกิโลกรัม 
และ184.50 บาท ตอ กิโลกรัม จากการแขงขันกันระหวางผูประกอบการในการจัดหาวัตถุดิบกุงเขาไปในโรงงาน 
 

                    สําหรับบริษัทยอยฯของบริษัทฯวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  คือ  ปลาหมึกและปลามีสัดสวนอยูประมาณ  
92% ตอ 8%   
                    แหลงที่มาของวัตถุดิบ ไดแก 

1. จากผูสงสินคา นายหนา แพปลาตาง ๆ ซึ่งนําสินคามาสงที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยูเกือบทุก
จังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน 

2.  ซื้อผานทางผูขายที่มีเรือประมงทําการจับ ณ ทาเรือมหาชัย 
                   สําหรับบริษัทยอยฯมีผูจําหนายวัตถุดิบปลาหมึกใหแกบริษัทยอยฯมีอยูประมาณ 15 - 20 ราย และ
บริษัทยอยฯไมมีการพึ่งพาผูจําหนายวัตถุดิบปลาหมึก รายใดเกินกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบปลาหมึก 
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         (ข)    ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  
                    ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแชแข็งของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ  มีการควบคุมผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางเขมงวดโดยการดําเนินการภายใตระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มีการควบคุมการ
ทํางานทุกกิจกรรมที่อาจจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  รวมทั้งการจัดการการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งย ืน  
เชน มีการใชคาดัชนีชี้วัดควบคุมการใชน้ําประปา ไฟฟา ของที่เหลือจากการผลิตก็มีการจัดอยางเหมาะสม เชน เศษ
เปลือกกุง หัวกุง จัดจําหนายเพือ่เปนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว สวนดานมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะเปนน้ํา
เสีย สําหรับทางบริษัทฯ ไดติดตั้งระบบ UASB และ DN, CN ซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
ติดตั้งเคร่ืองวัด BOD ON LINE เพื่อรายงานผลน้ําทิ้งที่ปลอยออกนอกโรงงานไปยังกรมโรงงานโดยตรงมีผูปฏิบัติงาน
และผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียที่ข้ึนทะเบียนตอกรมโรงงานเพื่อใหการปฎิบัติเปนไปตามกฎหมาย โดยอยูในความ
ควบคุมดูแลของสํานักงานอุตสาหกรรม 
  

                   ทางบริษัทฯมีคาใชจายในการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสียในป 2557 เปนจํานวนเงิน 2,158,894.84  
บาท สวนคุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกนอกโรงงาน ทางบริษัทฯสามารถรักษาคุณภาพน้ําทิ้งดีกวาที่ทางราชการกําหนด 
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานคาเฉล่ียคุณลักษณะของน้ําทิ้งออกนอกโรงงานระหวางป พ.ศ. 2555 - 2557 
คามาตรฐานกรมโรงงาน             หนวยนํ้าท้ิงออกนอกโรงงาน 

                             ป 2557           ป 2556          ป 2555 
คาSS (ppm)  ไมเกิน 50  5.19  3.96  2.70 

  คาpH   ไมเกิน 5.5-9.0  7.18  6.77  7.50  
  คาOil & Grease (ppm) ไมเกิน 5  0.52  1.19  0.93 
  คา TDS  (ppm)  ไมเกิน 3,000  989.33  1,015.83 912.84 
  คา BOD5 (ppm) ไมเกิน 20  4.03  4.39  6.67                        
 ในชวงระยะเวลาตลอด  3  ปที่ผานมาบริษัทฯและบริษัทยอยฯ “ไมมี” ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับ
เร่ืองของส่ิงแวดลอม  
 
 

2.4     งานท่ียังไมไดสงมอบ 
 

                  บริษัทฯและบริษัทยอยฯไมไดประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเปนโครงการระยะยาว  จึงไมมีงานที่ยังไมสงมอบ 
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3.    ปจจัยความเส่ียง  
 
ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยฯ 
มีดังน้ี 
 

3.1    ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ และการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 

                    เนื่องจากบริษัทฯตองพึ่งพาวัตถุดิบกุงจากการเพาะเล้ียงมากถึง 98.72% ซึ่งมีความผันผวนในเร่ืองโรค
ระบาด สภาพดิน ฟา อากาศที่มีผลตอการเจริญเติบโตในการเพาะเล้ียงของเกษตรกรที่สงผลตอการปรับตัวข้ึนลงของ
ราคากุงและความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทฯจะตองจัดหาเขามาปอนใหเพียงพอ และเหมาะสมกับ
สภาวะตลาดในแตละชวงเวลา 
 
                การบริหารความเสี่ยง 
                    ความเส่ียงจากความผันผวนของวัตถุดิบ 
                    -    บริษัทฯมีการกําหนดสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากแพหรือนายหนาตอฟารมเพาะเล้ียงโดยตรง  เพื่อลด
ความผันผวนทางดานปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาใหเหมาะสม   โดยการซื้อผานแพหรือนายหนาที่จะมีความไมแนนอนใน
การจัดหาวัตถุดิบที่จะสงมอบใหบริษัทฯจากปจจัยเร่ืองราคาและคุณภาพที่ไมผานเกณฑของบริษัทฯแตจะครอบคลุม
พื้นที่ที่เพาะเล้ียงกุงมากกวาการซื้อโดยตรงจากฟารมกุงที่ตองซื้อในจังหวัดขางเคียง  เพื่อบริหารตนทุนคาขนสงใหต่ํา
แตจะไดความแนนอนทางดานปริมาณ และคุณภาพที่ตองการดีกวา 
                    -    บริษัทฯมีการจัดสงบุคลากรดานการจัดหาวัตถุดิบไปเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําดานคุณภาพวัตถุดิบที่
ทางบริษัทฯตองการและขอมูลตลาดที่บริษัทฯจัดหามาได ปอนใหแกผูจําหนายวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ  
                    -    บริษัทฯมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเล้ียง แนวโนมการเล้ียงกุง ขนาดและ
ราคาคูแขงเปนระยะ ๆ เพื่อประเมินและปรับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบใหสอดคลองและเกิดประโยชนกับบริษัทฯให
มากที่สุด 
 

                    สวนบริษัทยอยฯผลิตภัณฑตองพึ่งพาวัตถุดิบปลาหมึกและปลาจากการประมง   ซึ่งมีความผันแปรไป
ตามสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอม ภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดกับประเทศแหลงผลิตวัตถุดิบอ่ืนๆ  
    

                    การบริหารความเส่ียงของบริษัทยอยในดานวัตถุดิบ 
                    บริษัทยอยฯพยายามติดตามขาวสาร สถานการณ และพยายามหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ   พรอมทั้ง
พยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูจําหนายวัตถุดิบของบริษัทยอยฯ 
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3.2     ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการคาในตลาดตางประเทศ 
 

                    การกีดกันทางการคาในตลาดโลก มีทั้งการนํามาตรการกีดกันทางดานภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) 
เชน ภาษีการคา ภาษีการทุมตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอุดหนุนตลาด (Countervailing Duty) สิทธิทาง
ภาษีของสหภาพยุโรป (Generalized System of Preferences) เปนตน และมาตรการที่มิใชภาษี (Non-tariff 
Barriers) เชน IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใชประเด็นเร่ืองแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 
และการคามนุษย ในการปรับสถานะของไทยใหตกลงมาสูระดับ Tier 3 ซึ่งเปนสถานะต่ําสุด การกําหนดมาตรฐาน
ดานสุขอนามัยทั้งในสวนวัตถุดิบและสินคาอยางเขมงวดเกินความจําเปน การกําหนดโควตาการนําเขา การใชขอ
ตอรองที่ไดเปรียบมาเปนหัวขอในการเจรจาเปดการคาเสรี (Free Trade Agreement) การตั้งขอกําหนดในการจัดการ
ทางดานส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

                การบริหารความเสี่ยง 
                    -    บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีการติดตามขอมูลทางการคาของประเทศผูนําเขาอยางใกลชิด เพื่อ
เตรียมการและหาวิธีการที่จะปองกันและแกไขใหทันเหตุการณโดยเปนประโยชนกับบริษัทฯและบริษัทยอยฯมากที่สุด 
                    -    บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีนโยบายที่จะทําตามกฎหมายแรงงานไทยอยางเครงครัด เพื่อขจัดขอกีด
กันทางดานแรงงาน 
                    -    บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีการคดัเลือกและประเมินผูขายวัตถุดิบเปนประจําทุกๆ ระยะเพื่อคงไวซึ่ง
คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานสุขลักษณะที่ตางประเทศกําหนด 
                    -     บริษัทฯและบริษัทยอยฯไดจัดทําระบบการตรวจสอบยอนกลับ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร เชน GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เปนตน เพื่อใหเปนที่ยอมรับจากประเทศผูนําเขา  
 

3.3    ความเสี่ยงจากการแขงขัน  
 

                    บริษัทฯและบริษัทยอยฯตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงข้ึนในตลาดโลก เนื่องจากประเทศอินเดีย 
อินโดนีเซีย เวียดนามและจีน มีอัตราคาจางแรงงานต่ํากวาประเทศไทย ประกอบกับตนทุนในดานวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตอาหารทะเลแชแข็งต่ํากวาประเทศไทย ประเทศตางๆดังกลาวจึงประสบความสําเร็จในการสงออกอาหารทะเลแช
แข็งไดดีพอสมควร  
 

                การบริหารความเสี่ยง 
                    บริษัทฯและบริษัทยอยฯหาทางลดตนทุนในการผลิตใหมากที่สุดและพยายามผลิตสินคามูลคาเพิ่มใน
สัดสวนที่สูงข้ึนในอนาคต และไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอตรงตามความ
ตองการของลูกคา มุงเนนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ใหมีความหลากหลายและมีความโดดเดน เพื่อรองรับ
ความตองการของลูกคาและกอใหเกิดคําส่ังซื้อจากลูกคาที่เพิ่มมากข้ึน   
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3.4      ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา   
  

                   สินคาของบริษัทฯและบริษัทยอยฯสวนใหญสงไปยังประเทศญี่ปุน  สหภาพยุโรป  และสหรัฐอเมริกา 
หากเศรษฐกิจของประเทศคูคาเหลานี้ถดถอยยอมมีผลกระทบในดานลบตอการสงออกของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ  
  

               การบริหารความเสี่ยง 
                    เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา เปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก ทางบริษัทฯและบริษัท
ยอยฯ จึงไดมีการติดตามขาวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาอยางใกลชิด รวมถึงพยายามบริหารตนทุน
การผลิตสินคาและคาใชจายตางๆ ใหเหมาะสมและสามารถทําการแขงขันได             
    
3.5     ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

                    เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยฯ ประกอบธุรกิจสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ ดังนั้นรายไดหลักที่
ไดรับจึงอยูในรูปของสกุลเงินตราตางประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงมีผลกระทบตอบริษัทฯและบริษัท
ยอยฯอยางหลีกเล่ียงไมได 
 

                การบริหารความเสี่ยง 
                    บริษัทฯมีนโยบายชัดเจนในการปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยมีการ
ติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด และรายงานการเคล่ือนไหว ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  
บริษัทฯและบริษัทยอยฯ มีการปองกนัความเส่ียงอยางเหมาะสมในแตละชวงเวลา โดยนําเคร่ืองมือทางการเงินมาใช
ในการจัดการและวางแผน เชน ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (FORWARD CONTRACT) โดย
บริษัทฯและบริษัทยอยฯไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

3.6     ความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

                    ภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ทั่วโลก มีผลกระทบตอเนื่องไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะการ
เคล่ือนไหวของเงินทุนสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการดําเนินนโยบายทางการเงินในสวนของอัตราดอกเบี้ย จึง
จําเปนตองใหสอดคลองไปตามสภาวการณที่เปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน 
  
                 การบริหารความเสี่ยง 
                     บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีเงินกูที่ใชอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นจึงไดมีการปรับ
และจัดโครงสรางหนี้ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมตามสภาวการณระหวางอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ตลอดจนมี 
การพิจารณาแนวโนมของอัตราดอกเบี้ย และกําหนดระยะเวลาการกูตามความจําเปนที่จะตองใชในชวงเวลานั้น 
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3.7     ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญ 
 

                    กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯไดแก   กลุมตระกูลโชติวัฒนะพันธุ   กลุมตระกูลเหลาเทพพิทักษ   
และกลุมตระกูลฮึ้ง(H’NG)   ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 79.87 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด   ซึ่งอาจจะมีเจตนารวมกัน
ในการใชสิทธิออกเสียงของกลุมไปในทางเดียวกัน  เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการรวมกัน    ทําใหผูถือ
หุนรายอ่ืนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดคานหรือถวงดุลการ
บริหารของกลุมผูถือหุนใหญได 
  

                การบริหารความเสี่ยง 
                    โครงสรางในการบริหารของบริษัทฯ  ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยคณะกรรมการแตละชุด  มีการกําหนดหนาที่ขอบเขตความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน    นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัทฯยังประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งมีสัดสวนมากกวา 1 ใน 3  ของคณะกรรมการทั้งคณะ   สวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการอิสระ  5  ทาน   ซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู  ความสามารถอยางเหมาะสม  
และสามารถดําเนินงานไดอยางมีอิสระ มีระบบ  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได   
                    นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการกําหนดการทํารายการเกี่ยวโยงกันกับ  กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมในกิจการ  รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจากผลประโยชน   โดยจะนํารายการตางๆ  เขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี   กอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในข้ันตอไป       
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4.    ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  
 
4.1 ทรัพยสินถาวรหลัก 
 
ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักร 
บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2557 
1.    ที่ดินและสวนปรับปรุง             มูลคาตามบัญชี(ลานบาท)   กรรมสิทธ์ิ/ภาระผูกพัน 

 -  ที่ดิน  53  ไร  ที่อําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา     33.43      บริษัท  /   ไมมี 
 -  ที่ดิน  61  ไร  ที่อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง (ยังไมใชงาน)       5.30      บริษัท  /   ไมมี 
-   ที่ดิน  15  ไร  ที่อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  (ยังไมใชงาน)    12.09      บริษัท  /   ไมมี 

2. อาคารและสวนปรับปรุง 
- โรงงานที่อําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา         257.47      บริษัท  /   ไมมี 

 -  โรงงานที่ระนอง         31.26      บริษัท  /   ไมมี 
3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ                367.51      บริษัท  /   ไมมี 
4. อ่ืน ๆ ไดแกเคร่ืองตกแตง ติดตั้ง เคร่ืองใชสํานักงานและยานพาหนะ          91.05      บริษัท  /   ไมมี 

 หัก  คาเส่ือมราคาสะสม                                                                      (557.93) 
            ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ                                                 240.18 
 
              โรงงานที่ระนองตั้งอยูบนเนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเปน ที่เชาจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ระนอง สาระสําคัญของสัญญาปรากฎดังนี ้
คูสัญญา :    บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน)  กับองคการบริหารสวน   

     จังหวัดระนอง 
วันที่ทําสัญญา   :    1  กรกฎาคม  2528 
อายุสัญญา        :    1  กรกฎาคม  2528 – 30  มิถุนายน  2532  และไดรับการตออายุสัญญาเชา    
                              จนถึง 30  มิถุนายน  2543        
อัตราคาเชา        :    ปละ  16,492  บาท 
เงื่อนไขที่สําคัญ :     ถาผูเชาประสงคจะตออายุสัญญาการเชาตอไปใหผูเชายื่นความจํานงเปนหนังสือ ตอผูให     
                               เชากอนวันส้ินอายุสัญญา  ทั้งนี้  ผูใหเชาสงวนสิทธิ์ที่จะใหผูเชา  เชาที่ดินตอไปหรือไมก็ได  ถา

ผูใหเชายินยอมใหเชาตอ  ผูเชายินยอมชําระคาเชาตามที่ผูใหเชากําหนดเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ  
10  ของอัตราคาเชาเดิม 
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บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 
                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2557 
1.    ที่ดินและสวนปรับปรุง             มูลคาตามบัญชี(ลานบาท)   กรรมสิทธ์ิ/ภาระผูกพัน 
 
       -  ที่ดินเนื้อที่  4  ไร  77  ตารางวา ที่ อําเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี    3.06      บริษัท  /   ไมมี 
2.    อาคารและสวนปรับปรุง 

 -  โรงงานที่ปตตานี         95.11      บริษัท  /   ไมมี 
3.    เคร่ืองจักรและอุปกรณ                 242.58      บริษัท  /   ไมมี 
4.    อ่ืน ๆ  ไดแก  เคร่ืองใชสํานักงานและยานพาหนะ     17.11      บริษทั  /   ไมมี 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม                   (256.11) 
              ทีด่ิน  อาคารและอุปกรณสุทธ ิ      101.75 
 
                               นอกจากนี้  บริษัทฯยังมีโรงงานผลิตซึ่งอยูบนเนื้อที่ 10 ไร 2  งาน  73  ตารางวา และเนื้อที่  7 ไร 
2 งาน  ที่ อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ที่ดินดังกลาว  บริษัทฯเชาจากองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  
สาระสําคัญของสัญญาปรากฎดังนี ้
 
                          คูสัญญา              บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด  กับองคการบริหารสวนจังหวัด  ปตตาน ี
                         วันที่ทําสัญญา     วันที่  17  สิงหาคม  2531 
                          อายุสัญญา          30  ป  (17  สิงหาคม  2531 -  16  สิงหาคม  2561) 
                          เนื้อที่เชา             10 – 2 – 73  ไร 
                          อัตราคาเชา          ตารางวาละ  14.50  บาท  ตอป 
 

                          วันที่ทําสัญญา    วันที่  24  พฤษภาคม  2544 
                          อายุสัญญา           30 ป (24  พฤษภาคม  2544 -  23  พฤษภาคม  2574) 
                          เนื้อที่เชา              7 – 2 – 0   ไร 
                          อัตราคาเชา           ตารางวาละ 14.50  บาท   ตอป                     
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สินทรัพยบริษัทฯและบริษัทยอยฯ 
บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
                                                                                                                          ณ  31 ธนัวาคม  57 
                                                                                                                                    (ลานบาท)       
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ                                                                                              240.18 
หนี้สินจากภาระผูกพัน                                                                                                            -    . 
มูลคาที่ดินอาคารและอุปกรณหลังหักหนี้สิน                                                                        240.18 
 
มูลคาตอหุน  (บาท)                                                                                                            32.02 
 

บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 

                                                                                                                             ณ  31 ธนัวาคม  57                                                                                                   
                                                                                                                                      (ลานบาท)       
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ                                                                                               101.75 
หนี้สินจากภาระผูกพัน                                                                                                            -    .    
มูลคาที่ดินอาคารและอุปกรณหลังหักหนี้สิน                                                                        101.75 
 
มูลคาตอหุน  (บาท)                                                                                                         1,453.59 

 

รายละเอียดเคร่ืองจักรและอุปกรณของบริษัทฯและบริษัทยอยฯประกอบดวย 
 
        เคร่ืองจักร              ขนาด (ตัน)     จํานวน (เคร่ือง)          สถานท่ีตั้ง 
 
1.    BLAST  FREEZER    4–5  2  สงขลา 
       BLAST  FREEZER                 8  1  ปตตาน ี
2.    CONTACT FREEZER                1  8  สงขลา    
       CONTACT FREEZER                1  3  ระนอง    
       CONTACT FREEZER                1  5  ปตตาน ี
3.    SPIRAL FREEZER               0.5-1  3    สงขลา 
       GRAZE FREEZER             0.5-1  2  สงขลา 
       TUNNAL FREEZER          0.25 - 0.5  3  ปตตาน ี
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        เคร่ืองจักร              ขนาด (ตัน)     จํานวน (เคร่ือง)             สถานท่ีตั้ง 
 
4.    เคร่ืองทําน้ําแข็งหลอด       50   1   สงขลา 
       เคร่ืองทําน้ําแข็งหลอด       30   2   สงขลา  
       เคร่ืองทําน้ําแข็งหลอด       20   1   สงขลา 
       เคร่ืองทําน้ําแข็งหลอด         5   1   สงขลา  
       เคร่ืองทําน้ําแข็งหลอด       30   2   ระนอง 
       เคร่ืองทําน้ําแข็งหลอด       30   2   ปตตาน ี
5.    หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ   400  ตัน  6   หอง   สงขลา 
       หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ   300  ตัน  2   หอง   สงขลา 
       หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ     50  ตัน  1   หอง   ระนอง 
       หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ   100  ตัน  3   หอง   ปตตาน ี
       หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ   200  ตัน  1   หอง   ปตตาน ี
       หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ   300  ตัน  1   หอง   ปตตาน ี
       หองเย็นปริมาณความจุเฉล่ียหองละ   500  ตัน  1   หอง   ปตตาน ี
 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
                    บริษัทฯมีนโยบายและมุงเนนการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจอ่ืนที่
ตอเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยือกแข็ง เนื่องจากบริษัทฯมีศักยภาพทั้งดานประสบการณ และมี
ความชํานาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นวาบริษัทฯสามารถนําองคความรู ทรัพยากร และ
ประสบการณมาพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับกลุมบริษัท   
 

                    สําหรับในชวงเวลานี้ บริษัทฯยังไมมีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยือกแข็ง   
 
4.3 ราคาประเมินทรัพยสิน หากมีการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยหรือมีการตีราคาทรัพยสินใหม 
   
                  บริษัทฯและบริษัทยอยฯ ไมมีการตีราคาทรัพยสินใหม 
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5.    ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
                   ในชวงป 2557 บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททาง
กฎหมายใดๆ ที่สงผลในแงลบกับบริษัทฯและบริษัทยอยฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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6.    ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 
6.1    ขอมูลท่ัวไป 
 
บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
ที่ตั้งสํานักงาน  : เลขที่  4/2  หมูที่  3  ถนนสายเอเซีย  43  ตําบลนาหมอม   
     อําเภอนาหมอม    จังหวัดสงขลา   90310 
โทรศัพท  :  (074)  222333 
โทรสาร   :   (074)  222300-1 
เว็บไซต    :    www.kst-hatyai.com   
ที่ตั้งสาขา  :    เลขที่  93/17-18    หมูที่  5  ถนนสะพานปลา   ตําบลบางร้ิน 
         อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000 
โทรศัพท    :   (077)  822280,  811255 
     โทรสาร   :  (077)  821726 
ธุรกิจหลัก  : ผลิตและสงออกอาหารทะเลแชเยือกแข็งไปยังญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  และยุโรป             
ทุนชําระแลว  : 75  ลานบาท 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537002231 (บมจ.470) 
 
 
นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุน   มากกวา  10% 
 
                            บริษัท                                        ทุนจดทะเบียน(ลานบาท)        %การถือหุน 
บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส   จํากัด     70          99.96 
(ผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็ง) 
96/22  หมูที่  8  ถนนนาเกลือ  ตําบลบานา 
อําเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี
โทรศัพท   :  (073) 335132-135 
โทรสาร     :  (073) 311262 , 331649 
 
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.,     RM 8.55 ลาน         40.00 
2-6-29 Harbour  Trade Centre,   
No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang  
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บุคคลอางอิงอ่ืน  ๆ 
 
(ก)    นายทะเบียนหุน    :            บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด 
 62  อาคารตลาดหลักทรัพยประเทศไทย 
 ชั้น  4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110. 
  
(ข)    ผูสอบบัญชี          :  นายวิชัย                     รุจิตานนท 
 นายเสถียร                 วงศสนันท 
 นางสาวกุลธิดา          ภาสุรกุล 
 บริษัท  เอเอ็นเอส  ออดิท  จํากัด 
 เลขที่ 100/72  ชั้น  22  หอง  100/2  อาคารวองวานิช  บ ี
 ถนนพระราม  9  หวยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร  10310  โทร.02-6450107-9 
  
(ค)    สถานบันการเงิน    :     ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
        ที่ติดตอประจํา ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน) 
 ธนาคารยูโอบี  จํากัด  (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน) 
 
6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 

-  ไมม ี
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สวนที่  2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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7.    ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน   
 

7.1    จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 

                    บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 7,500,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท                              
                    ทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน  75  ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 7,500,000 หุน  มูลคาที่ตราไว
หุนละ  10  บาท   
 
7.2 ผูถือหุน 
 

                    รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ  10   รายแรก   ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
ณ   วันที่  12  พฤษภาคม  2557 (วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด) มีรายนามดังนี ้
 

รายช่ือ / กลุมผูถือหุน จํานวนหุน(หุน) 
สัดสวน 

การถือหุน(%) 
1.กลุมตระกูลโชติวัฒนะพันธุ 2,245,840 29.94 
     -  บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส 1,950,000 26.00 
     -  นายเกรียงไกร        โชติวัฒนะพันธุ 79,800 1.06 
     -  นางนันทนา           โชติวัฒนะพันธุ 74,040 0.99 
     -  นางเจริญศรี           เจริญกุล 71,500 0.95 
     -  นายสมนึก             โชติวัฒนะพันธุ 69,300 0.92 
     -  นางสาวเจริญขวัญ  โชติวัฒนะพันธุ 1,200 0.02 
2.กลุมตระกูลเหลาเทพพิทักษ 1,991,860 26.55 
     -  นายชาญชัย    เหลาเทพพิทักษ 642,840 8.57 
     -  นายเจริญ       เหลาเทพพิทักษ 584,400 7.79 
     -  นายวรศักดิ์     เหลาเทพพิทกัษ 525,960 7.01 
     -  นางสาวสุธีรา  เหลาเทพพิทักษ 233,760 3.12 
     -  นางลักษณา   เหลาเทพพิทักษ 3,100 0.04 
     -  นางวารุณี       เหลาเทพพิทักษ 1,800 0.02 
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รายช่ือ / กลุมผูถือหุน 

จํานวนหุน(หุน) 
สัดสวน 

การถือหุน(%) 
3.กลุมตระกูลสกุลฮึ้ง(H’NG)  1,753,200 23.38 
     -  H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD. 997,920 13.31 
     -  MR.H’NG CHEOW TEIK 456,580 6.09 
     - นางพิริยาพร      แซฮึ้ง 298,700 3.98 
4.นายพิทักษ          รัชกิจประการ 233,800 3.12 
5.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร 73,629 0.98 
6.นายสมเกียรติ    พีตกานนท 60,000 0.80 
7.บจก.ซาวนา อิตาเลีย(ประเทศไทย) 48,000 0.64 
8.นายสมเกียรติ  ลิมทรง 41,000 0.55 
9.MR.JOSEF   RIEGLER 32,500 0.43 
10.บจก.เดอรมาเทค(ประเทศไทย) 30,000 0.40 
11.อ่ืนๆ 978,171 13.21 
รวมท้ังสิ้น 7,500,000 100.00 

 

หมายเหตุ :     
1. รายช่ือของผูหุนใน บริษัท โชติวัฒนโฮลด้ิลส จํากัด ประกอบดวย นายเกรียงไกร  โชติวัฒนะพันธ , นางเจริญศรี  

เจริญกุล , นางพิริยาพร  แซฮ้ึง , นางสาวจุฑามาศ โชติวัฒนะพันธุ  ,  นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ ,       
นายสมนึก   โชติวัฒนะพันธุ  ,  นางสาวเจริญพร  โชติวัฒนะพันธุ  และนายสมชาย  โชติวัฒนะพันธุ 

2. ไมมีการเปล่ียนแปลงการถือหุนที่มีนัยสําคัญในระยะเวลาหาปยอนหลัง  และผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปน
ปจจุบันไดจาก  Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯกอนการประชุมสามัญผูถือหุน 

 
7.3    การออกหลักทรัพยอ่ืน 
 

                   บริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยอ่ืน  ๆ
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7.4    นโยบายการจายเงินปนผล 
 

                   บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชําระ
ภาษีและตั้งสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ตองข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยฯในแตละป 
และข้ึนอยูกับมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนดวย 
 

ขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทฯในชวงระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
 

ป 2556 2555 2554 2553 2552 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.87 28.40 37.66 26.31 21.98 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 3.00 20.00 33.90 23.70 14.00 
อัตราการจายเงินปนตอกําไรสุทธ ิ(%) 104.82 70.43 90.01 90.08 63.70 
 
                    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   :   ใหเสนอในที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่   36/2558   ให
พิจารณาและอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป  2557  เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน 
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8.    โครงสรางการจัดการ 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัทฯ   
 

                    บริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัทฯหนึ่งชุด  และคณะกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งชุด คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะกําหนดนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะชวยประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ   มีรายนามดังน้ี   
 

1. นายเจริญ  เหลาเทพพิทักษ  ตําแหนง ประธานกรรมการ 
2. นางเจริญศรี  เจริญกุล  ตําแหนง รองประธาน 
3. นายชาญชัย  เหลาเทพพิทักษ  ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 
4. นายวรศักดิ ์  เหลาเทพพิทักษ  ตําแหนง กรรมการ 
5. นายสมนึก  โชติวัฒนะพันธุ  ตําแหนง กรรมการ 
6. นางพิริยาพร  แซฮึ้ง   ตําแหนง กรรมการ 
7. Mr.H’ng Cheow  Teik    ตําแหนง กรรมการ 
8. Mrs.H’ng Cheow  Nai    ตําแหนง กรรมการ 
9. นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ  ตําแหนง กรรมการ 
10. ดร.สุรพล  อารียกุล  ตําแหนง กรรมการอิสระ 
11. ดร.กิตติพัฒน  ตันตระรุงโรจน  ตําแหนง กรรมการอิสระ 
12. นายปรีชา  สันติธรรมารักษ  ตําแหนง กรรมการอิสระ 
13. นายสุวัฒน  โรจนกิจ   ตําแหนง กรรมการอิสระ 
14. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร  ตําแหนง กรรมการอิสระ 
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รายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

                    ในป 2557 ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯไดมีการจัดประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 คร้ัง และมี
การประชุมตามวาระพิเศษจํานวน  2  คร้ัง การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯแตละทานสรุปไดดังนี ้
 

การประชุมคณะกรรมการ 
ลําดับ รายช่ือ การดํารงตําแหนง 

จํานวนคร้ังประชุม จํานวนคร้ังท่ีเขา
ประชุม 

1 นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ ประธานกรรมการ 6 6 
2 นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธาน 6 4 
3 นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ กรรมการผูจัดการ 6 6 
4 นายวรศักดิ์ เหลาเทพพิทักษ กรรมการ 6 4 
5 นางพิริยาพร แซฮึ้ง กรรมการ 6 6 
6 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ กรรมการ 6 6 
7 Mr.H’ngCheow  Teik  กรรมการ 6 6 
8 Mrs.H’ng Cheow  Nai  กรรมการ 6 3 
9  นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ กรรมการ 6 6 
10 ดร.สุรพล อารียกุล กรรมการอิสระ 6 5 
11 ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน กรรมการอิสระ 6 5 
12 นายปรีชา สันติธรรมารักษ กรรมการอิสระ 6 5 
13 นายสุวัฒน โรจนกิจ กรรมการอิสระ 6 5 
14 พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร กรรมการอิสระ 6 3 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีรายนามดังน้ี   
1. ดร.สุรพล  อารียกุล  ตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.กิตติพัฒน  ตันตระรุงโรจน  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปรีชา  สันติธรรมารักษ  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุวัฒน  โรจนกิจ   ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
5. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิชัย  ล้ิมรสเจริญ  ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

                   ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุม 4 คร้ัง โดยประธานกรรมการ กรรมการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดเขารวมประชุมกันอยางพรอมเพียง เพื่อดําเนินงานตามหนาที่และขอบเขตที่ไดกําหนดไว 
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8.2    ผูบริหารของบริษัทฯ   
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายชื่อผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน ดังนี ้
 

1.    นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ  ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 
2.    Mr.H’ng  Cheow  Teik   ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสวนการขาย 
3.    นางพิริยาพร แซฮึ้ง   ตําแหนง ผูจัดการสวนบริหารสํานักงาน 
4.    ดร.สัณหชัย  กล่ินพิกุล  ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสวนบริการ 
5.    นายสุรพล  สมบูรณแสงอรุณ ตําแหนง ผูจัดการฝายการขาย  
6.    นายตรัยกัญจนภูมิ พรนิยมสิริ  ตําแหนง ผูจัดการโรงงาน 
7.    นายยรรยงค น้ําผุด   ตําแหนง ผูจัดการทั่วไป (สาขาระนอง) 
8.    นายสุธีชัย  โชติศิริ   ตําแหนง หัวหนาฝายบัญช/ี เลขานุการบริษัท 

 
ผังองคกรของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.3    เลขานุการบริษัทฯ 
 

                   คณะกรรมการบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด ไดมีมติแตงตั้งให นายสุธีชัย โชติศิริ  ดํารง
ตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทฯตั้งแตวันที่  7 สิงหาคม  2551  โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ
บริษัทฯปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ(ตามเอกสารแนบ 1)  
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ 
สวนการขายฯ 

ผูจัดการสวน 
บริหารสํานักงาน 

รองกรรมการผูจัดการ 
สวนบริการ 

ผูจัดการ 
ฝายการขาย 

ผูจัดการทั่วไป 
สาขาระนอง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจัดการ 
โรงงาน 

หัวหนาฝายบัญชี 
 

เลขานุการบริษัท 

หนวยงานตรวจสอบ 
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8.4    คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
 

                   คาตอบแทนกรรมการ 
 

                   บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส   โดยคาตอบแทนอยูใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ   และไดขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนแลว 
             

                   คาตอบแทนผูบริหาร 
 

                   คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด  ซึ่ง                               
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในป  2557 
 

คาตอบแทน (บาท) 
ลําดับ รายช่ือกรรมการ การดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

1 นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ ประธานกรรมการ - - 
2 นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธาน - - 
3 นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ กรรมการผูจัดการ - - 
4 นายวรศักดิ์ เหลาเทพพิทักษ กรรมการ - - 
5 นางพิริยาพร แซฮึ้ง กรรมการ - - 
6 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ กรรมการ - - 
7 Mr.H’ng Cheow  Teik  กรรมการ - - 
8 Mrs.H’ng Cheow  Nai  กรรมการ - - 
9  นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ กรรมการ - - 
10 ดร.สุรพล อารียกุล กรรมการอิสระ - 40,000.- 
11 ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน กรรมการอิสระ - 40,000.- 
12 นายปรีชา สันติธรรมารักษ กรรมการอิสระ - 40,000.- 
13 นายสุวัฒน โรจนกิจ กรรมการอิสระ - 40,000.- 
14 พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร กรรมการอิสระ - 40,000.- 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
 

                    ในป  2557   บริษัทฯไดจายคาตอบแทนประกอบดวย  เงินเดือนและโบนัส  ใหกับผูบริหารจํานวน  
8  ราย  รวมทั้งส้ินเปนเงิน  8,011,500.-  บาท 
 

คาตอบแทนอ่ืนๆ 
 

                    ไมมี 
 

8.5    บุคลากร 
 

                   บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีจํานวนพนักงานทั้งหมด 2,192 คน โดยในป 2557 บริษัทฯไดจาย
ผลตอบแทนใหแกพนักงานเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  305.55 ลานบาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา 
เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการตางๆ เปนตน    
 

ตารางสรุปจํานวนพนักงานและผลตอบแทน 
 

ป  2557 บริษัทฯ บริษัทยอยฯ 
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน) 1,339 645 
พนักงานบริหาร (คน) 67 38 
พนักงานสํานักงาน (คน) 71 32 
รวม (คน) 1,477 715 
คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท) 202.23 103.32 

                            
    หมายเหต ุ บริษัทฯ  หมายถึง บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ 
   บริษัทยอยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษซีฟูดส                   
 

                    สําหรับในเร่ืองของการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ มีนโยบายในการพัฒนาให
พนักงานเพิ่มพูนความรูความสามารถ เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ โดยกําหนดให
พนักงานทุกระดับไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
         บริษัทฯและบริษัทยอยฯ มีการจัดการสภาพการจางที่ถูกตองตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน   ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมคนที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ   และกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององคกรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ 
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของ
พนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
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9.    การกํากับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
                    คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายสําคัญในการกํากับดูแลกิจการไว 5 หัวขอดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 
2. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. คณะกรรมการและการถวงดุลอํานาจ 
4. การเปดเผยขอมูลและตรวจสอบความโปรงใส 
5. จริยธรรมธรุกิจ 

                    โดยคณะกรรมการเห็นวานโยบายเหลานี้มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตยิ่งข้ึน 
เพื่อสิทธิประโยชนระยะยาวของผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
9.2    คณะกรรมการของบริษัทฯ  
                โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ   

1. คณะกรรมการบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต อํานาจ และหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค  ขอบังคับ และมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และความ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุน รวมถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ นาย
เจริญ  เหลาเทพพิทักษ นางพิริยาพร แซฮึ้ง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ 
นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ นางพิริยาพร แซฮึ้ง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
รวมกับกรรมการอ่ืนอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
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ขอบเขต  อํานาจ  และหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   
(1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(Internal  audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล   
(3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล
อยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแขงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(7)          ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ     ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ที่มีความรู  และความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
คือ  นายสุวัฒน โรจนกิจ 
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9.3      การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร. 
                   กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯไมไดผานคณะกรรมการสรร
หา   เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯได
รวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ  โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
จากหลายวิชาชีพ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผูบริหารบริษัทฯในชวงปที่ผานมา  
 
9.4     การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯ 
                    คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯไปเปนกรรมการในบริษัทยอยฯ
และบริษัทรวมฯโดยตัวแทนดังกลาวไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและมีหนาที่ดูแลจัดการ
รวมถึงรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ 
                    ขอบเขต อํานาจ และหนาท่ีของตัวแทนของบริษัทฯ 

- กําหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอ่ืนในการกํากับดูแลบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯที่เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอในบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯ 

- มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
 

9.5    การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

1. บริษัทฯไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวของของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ที่กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร มี
หนาที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วัน  นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย และแจงใหเลขานุการบริษัทฯ
รับทราบเพื่อจัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปน
รายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบในการประชุมคร้ังถัดไป นอกจากนั้น ยัง
ไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวดวย 

 

2. บริษัทฯมีขอกําหนดหามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลของงบการเงิน หรือขอมูลอ่ืนที่
มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของทางบริษัทฯ เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม
มีหนาที่เกี่ยวของ และหามทําการซือ้ขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงิน
หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยจะเผยแพรตอสาธารณชน และตองไมซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว 
การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผูบริหาร 
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หรือพนักงาน ที่ไดลวงรูขอมูลภายในที่สําคัญ  คนใดกระทําผิดวินัยจะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน 
การตัดคาจาง การพักงาน โดยไมไดรับคาตอบแทน จนถึงการเลิกจางงาน  
ทั้งนี้   แนวทางในดานการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทฯไดผานเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯแลว 

 

9.6    คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

                   บริษัทฯและบริษัทยอยฯไดมีการจายคาสอบบัญชีใหกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้                

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป  2557 ป  2556 ป  2555 

คาสอบบัญช ี(Audit Fee) 570,000.- 570,000.- 550,000.- 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 แหง    
  -  บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด 330,000.- 330,000.- 310,000.- 

  -  บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด ปดกิจการ 2556 93,750.- 150,000.- 

รวมยอดท้ังสิ้น 900,000.- 993,750.- 1,010,000.- 

คาบริการอ่ืน ๆ (Non-audit fee) ไมมี ไมมี ไมมี 
 

 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ 
 

9.7.1    สิทธิของผูถือหุน 
               บริษัทฯไดมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 คร้ัง โดยในการจัดประชุมผูถือหุนบริษัทฯ ได

คํานึงถึงการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อรวมตัดสินใจ และบริษัทฯไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีรายละเอียดตางๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ บันทึก
รายงานการประชุม ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 10 วันทําการ เพื่อผูถือหุน
สามารถตรวจสอบบริษัทฯได   นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกทานสามารถ
ซักถามขอสงสัยและขอคิดเห็นตางๆ เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางโปรงใส 
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9.7.2 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

     บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

พนักงาน :บริษัทฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม  เปนธรรม  และใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

คูคา :บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคารวมถึงการ
ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 

เจาหนี้ : บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกูยืมเงินตามขอตกลง 

ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา  ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  รักษา
ความลับของลูกคาและมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อ
รีบดําเนินการใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด 

คูแขง :บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ยุติธรรม  รักษาบรรทัดฐานของขอพึง
ปฏิบัติในการแขงขัน  หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 

ชุมชน :บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

ผูถือหุน :บริษัทฯดําเนินงานสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกํากับดูแลบริษัท
จดทะเบียนตลอดหลักทรัพย 

ภาครัฐ :บริษัทฯปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบหรืออ่ืนๆ  พรอมใหการสนับสนุนกิจการตางๆ 
ที่กอใหเกิดความเรียบรอยและสงบสุข 

NGO :บริษัทฯใหความรวมมือสนับสนุนกลุม  NGO  ตางๆ  เพื่อใหเกิดผลดีกับทุกสวน 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางด ี

 
9.7.3 การประชุมผูถือหุน 

      บริษัทฯไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมไปถึงขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
อยางครบถวน 
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9.7.4 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ  
เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให 
เปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
9.7.5 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อปองกันไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้ 
           รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

      คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน และได
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพย  โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และ
ไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปนไวในงบการเงิน  

 
9.7.6   จริยธรรมธุรกิจ 

                     บริษัทฯ ไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ  ฝายจัดการ  และ
พนักงานเพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวย
ความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  
สาธารณชนและสังคม  และบริษัทฯไดติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํารวมถึง
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย  ดังนี้ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  (Code of Conduct) 

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันผลการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ  อันจะนํามาซึ่งการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  จึงไดกําหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ข้ึนมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ
เปนรูปธรรมตอไป  คือ  
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1.    การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูและกิจการ  

บริษัทฯ เห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตยิ่งข้ึน  จึง
มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
และใหความสําคัญตอระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน  กํากับดูแลฝายบริหารให
ดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน  ภายใตกรอก
ขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดังนี ้

1.1  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

พนักงาน :บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม  เปนธรรม  และใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

คูคา          :บริษัทฯ มีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคารวมถึงการ
ปฏิบัติ ตามสัญญาตอคูคา 

เจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกูยืมเงินตามขอตกลง 

ลูกคา        : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา  ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
รักษาความลับของลูกคาและมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของ
ลูกคาเพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด 

คูแขง      : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ยุติธรรม  รักษาบรรทัดฐานของขอพึง
ปฏิบัติในการแขงขัน  หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 

ชุมชน    : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

ผูถือหุน   : บริษัทฯ ดําเนินงานสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกํากับดูแลบริษัท
จดทะเบียนตลอดหลักทรัพย 

ภาครัฐ     :บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบหรืออ่ืนๆ  พรอมใหการสนับสนุนกิจการตางๆ 
ที่กอใหเกิดความเรียบรอยและสงบสุข 
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NGO       :บริษัทฯ ใหความรวมมือสนับสนุนกลุม  NGO  ตางๆ  เพื่อใหเกิดผลดีกับทุกสวน 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางด ี

1.2    ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ  เม่ือเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายข้ันตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันไว
เปนลายลักษณอักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนํา
ขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้ 

1.2.1 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

               คณะกรรมการบริษัทฯไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน  และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย   โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’ Length Basis)  และไดเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  
คูสัญญา  เหตุผล/ความจําเปนไวในงบการเงิน 

1.2.2 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

(1) กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(2) หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน  เปดเผยขอมูล
ภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ  และไมซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง  1  เดือน  กอนที่งบการเงินเผยแพรตอ
สาธารณชน 

1.3    การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุก  3  เดือน  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเปน  โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนาและจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนประจํา  ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา  7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ  
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ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  ปกติการประชุมแตละคร้ังจะใชเวลา
ประมาณ  1-1.5  ชั่วโมง 

1.4    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ  ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร  และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  จึงไดกําหนดภาระหนาที่  อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหารไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ 

1.5    ความสัมพันธกับผูลงทุน 

                     คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง  
ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป  ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบ  โดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย 

2.    สิทธิมนุษยชน (Human  Rights) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเปนมนุษย  และปฏิบัติตอผูเกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน  ไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ไมวาจะเปนฝายจัดการ  พนักงาน  ผูถือหุน  ลูกคา  ผูขายสินคา
และบริการใหแกบริษทัฯ  คูแขงการคา  ชุมชน  เปนตน  อันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกตาง
ไมวาเร่ือง เพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ  วัฒนธรรม  หรือเร่ืองอ่ืนใด   ไดแก  

2.1 บริษัทฯ ปฏิบัติตอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน  ไมเลือกปฏิบัติไมแบงแยกถิ่นกําเนิด  
เชื้อชาติ  เพศ  อายุ  ศาสนา  ความพิการ  ฐานะ  สถานศึกษา  หรือสถานะอ่ืนใดที่
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม  กับการปฏิบัติงาน  หรือนํามาเปนปจจัยสําคัญ  ในการ
เลือกพนักงานเขามาทํางาน  พัฒนาบุคลากรและการเล่ือนตําแหนง 

2.2 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน  ไดแกประวัติการทํางาน  ประวัติสุขภาพ  หรือขอมูล
สวนตัวอ่ืนๆ  จะไดรับความคุมครองไมใหถูกนํามาเปดเผยอันอาจจะทําใหเกิดความ
เสียหายแกเจาของหรือบุคคลอ่ืนใด 

2.3 พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ  ไมกระทําการที่กอความเดือดรอนรําคาญ  
หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะคุกคามทางเพศ  ไมวาตอบุคลากรในและนอก
บริษัทฯ  รวมถึงการลวงละเมิดทางเพศ  การลวนลาม  การอนาจาร  การเกี้ยวพาราสี  
และการมีไวซึ่งส่ือลามก อนาจารทุกประเภท 
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2.4 บริษัทฯคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน  บริษัทฯไดดําเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยข้ันพื้นฐานไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามที่กฎหมาย
กําหนด 

2.5 บริษัทฯ ปฏิบัติสงเสริมและสนับสนุนใหผูเกี่ยวของ  เคารพในทรัพยสิน  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  รวมถึงหลีกเล่ียงไมทําธุรกรรมกับองคกรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2.6 บริษัทฯ เปดโอกาสใหชุมชน  โดยเฉพาะที่อยูรอบสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการแสดงขอคิดเห็นสําหรับโครงการตางๆ  ที่อาจสงผลกระทบ
ตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน 

2.7 บริษัทฯ ดําเนินนโยบายการเปนกลางทางการเมืองหรือไมกระทําการใดๆ  ที่มีสวน
เกี่ยวของหรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2.8 บริษัทฯ ใหสิทธิเสรีภาพที่จะเขารวมกิจการทางการเมือง  อันไมขัดกับความสงบเรียบรอย
และหลักศีลธรรมอันดีของสังคม 

2.9 บริษัทฯ หามมิใหพนักงานบริษัทฯ ทุกคนทําการเร่ียไร  เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

3.    การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour  Practices) 

บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรอันมีคา  ซึ่งมีสวนชวยสงเสริมใหบริษัทฯ บรรลุถึงเปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจ  ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายดูแลสภาพการจางงานที่ยุติธรรมถูกตองตาม
กฎหมาย และคํานึงถึงสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  รวมทั้งการพัฒนา
ความรู  ความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง  โดยยึดแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

3.1 บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น  ความสามารถและสรางแรง
กระตุนในการทํางาน  ทั้งนี้พนักงานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรูปของเงินเดือน  
โบนัส  และสวัสดิการอ่ืนๆ  ทั้งที่อยูในรูปตัวเงิน  และไมอยูในรูปตัวเงิน  พรอมทั้ง
ตรวจสอบอยูเนืองๆ   การจายผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ  เปนไปตามกฎหมาย
กําหนด 

3.2 บริษัทฯ ไมทําการหรือสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ 
3.3 เคารพและปฏิบัติการใหสิทธิมนุษยชนตอพนักงานสตรี  ผูพิการ  เด็ก  ชนพื้นเมืองหรือ

ทองถิ่น  แรงงานอพยพ  และกลุมบุคคลที่ตองดูแลเปนพิเศษ 
3.4 บริษัทฯ  ใหสิทธิที่พนักงานจะเขาถึงกระบวนการ  และรับฟงการชี้แจงกอนที่จะมีการ

ตัดสินลงโทษทางวินัย   ซึ่งการดําเนินการทางวินัยดังกลาวจะเปนไปอยางโปรงใสและ
เหมาะสม 

3.5 ใหเสรีภาพแกพนักงานในการสมาคมและรวมกลุมเพื่อการเจรจาตอรอง  ทั้งนี้ตองเปนไป
ตามกฎหมาย 
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3.6 พนักงานจะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกัน  และไมเลือกปฏิบัติ 
3.7 จัดการใหพนักงานมีสุขภาพดี  และปลอดภัยในการทํางาน  โดยดําเนินการตามมาตรฐาน

ดานสุขภาพ  ความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  พรอมทั้งจัดหาและมี
การซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเปนประจํา  อุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลที่จําเปน  บันทึกการสอบสวน  และแกปญหาดานสุขภาพ  และความปลอดภัย  
รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกีย่วของใหรับรูโดยทั่วกัน 

3.8 ใหโอกาสพนักงานพัฒนาความรู  ความสามารถอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

4.    สิ่งแวดลอม  (The  Environment)   

 บริษัทฯ มีนโยบายดานส่ิงแวดลอมมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจ  พรอมทั้งปกปองส่ิงแวดลอม  
ภายใตขีดความสามารถบริษัทฯ ดังนี้ 

4.1 เปดโอกาสใหชุมชนโดยเฉพาะที่อยูรอบสถานประกอบการของบริษัทฯ  และผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น  โครงการตางๆ  ที่อาจจะสงผลกระทบตอชุมชน  
หรือขอรองเรียนตางๆ  ที่เปนผลมาจากการดําเนินงานบริษัทฯ 

4.2 ใหความรวมมือปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ  เพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม 

4.3 กระบวนการผลิตถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อควบคุมและ/หรือลดมลพิษ  ไดแก น้ําเสีย  
ฝุน  หรือของเสียตาง ๆ 

4.4 ใหความรูและปฏิบัติในการลดการเกิดขยะ  หรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการ
ใชงานทั่วไป 

4.5 ประเมินความเส่ียงและผลกระทบเร่ืองที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  สุขภาพ และความปลอดภัย  
ทํารายงานผลมลพิษ  การกําหนดมาตรการปองกันและเปดเผยขอมูลใหสาธารณะ
รับทราบ 

4.6 ปกปองและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งใหความรวมมือในการอนุรักษ 

5.    การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 

บริษัทฯ ดําเนินงานสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาล  และ/หรือหลักการกํากับดูแลของบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย  โดยยึดหลักดังนี้ 
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5.1     ความตระหนักในหนาท่ี  (Accountability)  ตองเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดวยสํานึก

รับผิดชอบอยางแทจริง 

5.1.1 การมีเปาหมายที่ชัดเจนวา ประสงคจะบรรลุอะไรและตองการส่ิงนั้นไดอยางไร 
5.1.2 กําหนดเปาหมายรวมกัน  เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น  เพื่อกอใหเกิด

กําลังใจทํางานรวมกันเพื่อผลลัพธที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.1.3 สรางวัฒนธรรมพรอมรับผิดและสํานึกในการรับผิดชอบ  ทําใหเกิดการประสานงาน

ระหวางกันภายในบริษัทฯ  อยางมีประสิทธิภาพ 
5.1.4 การติดตามและประเมินการทํางานเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไว  

และควรมีการแกไขทันทีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ ไมไดมาตรฐาน 

5.2     ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแตละตําแหนง
อยางชัดเจน ไมเกิด ความซ้ําซอนทําใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 

5.2.1 ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดงาน (Job  Description)  กฎหมาย นโยบายและระ
เรียบขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 

5.2.2 ไมฝาฝน  หลีกเล่ียง  หรือเพิกเฉยตอนโยบาย  และระเบียบขอบังคับในการทํางาน  ข้ึน
ตอนการทํางาน  หรือวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  รวมถึงคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของ
ผูบังคับบัญชา 

5.2.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
5.2.4 พนักงานพึงรักษาทรัพยสินบริษัทฯ หมายถึงสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย  รวมถึง

ความรู  เทคโนโลยี  ขอมูล  และความลับของบริษัทฯ 
5.2.5 ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการรับเงิน  ส่ิงของ  หรือประโยชนอ่ืนใดจากลูกคา  ผูขายสินคา

หรือบริการ  ผูรับเหมา  และการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลตางๆ  มีมูลคาเกินปกติวิสัยที่
บุคคลทั่วไปพึงใหตอกัน 

5.2.6 หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันอาจจะกระทบตอชือ่เสียงหรือเปนปญหาแกบริษัทฯ ได 
5.2.7 พนักงานตองใชส่ืออินเทอรเน็ต (Internet)  เพื่อเปนประโยชนในการทํางาน  ไมกระทําการ

อันเปนการรบกวน  ระบบคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต (Internet) ของผูรับในบริษัทฯ  
ไมใชคอมพิวเตอรบริษัทฯ เผยแพรขอมูลไมเหมาะสมในทางศีลธรรม  ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย  เชน  การมีไวซึ่งส่ือลามก  อนาจาร  การฟอรเวิรดเมล  
(Forward mail)  ที่เปนการรบกวน  สรางความรําคาญเปนตน 

5.2.8 พนักงานตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง  หามติดตั้งและ
ใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในบริษัทฯ  อยางเด็ดขาด 
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5.2.9 พนักงานตองเก็บรักษารหัสผาน (Password)  ของตนใหเปนความลับ  ไมบอกตอบุคคล
อ่ืนเพื่อปองกันไมใหบุคคลอ่ืนเขาถึงรหัสผานของตน  รวมทั้งไมใชอินเทอรเน็ต (Internet)  
ที่อาจสงผลกระทบอันเปนอันตรายตอระบบคอมพิวเตอรบริษัทฯ 

5.3    ความยุติธรรม (Fairness)  ความยุติธรรมในการธุรกิจภายใตหลักการที่หลักการที่ชัดเจน 

             การคอรัปช่ัน                             

5.3.1 หามพนักงานกระทําการใดๆ  อันเปนการคอรัปชั่นและติดสินบนไมวารูปแบบใดๆ ก็ตาม  
และหามมอบหมายใหผูอ่ืนกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ  สิทธิ
พิเศษ  ทั้งโดยทางตรงและทางออมแกเจาหนาที่รัฐบาลหรือนักการเมือง 

5.3.2 หามพนักงานและครอบครัวเรียกรองหรือรับของขวัญ  ส่ิงของ  การรับรองหรือประโยชน
อ่ืนใดจากลูกคา  ผูขายสินคาหรือบริการ  ผูรับเหมา  อันอาจจะมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความลําเลียง 

5.3.3 การใชจายเพื่อเล้ียงรับรองทางธุรกิจเปนเ ร่ืองที่ยอมรับได   แตตองเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล 

5.3.4 บริษัทจัดฝกอบรมใหพนักงานเรียนรูและเขาใจเร่ืองคอรัปชั่น  รวมทั้งการตอตานคอรัปชั่น 

            การดําเนินการรับขอรองเรียน 

5.3.5 ผูรับขอรองเรียนดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับ  นโยบายหรือประกาศอ่ืนๆ  ดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลที่มี
ความเหมาะสมดําเนินการ 

5.3.6 ผูรับขอรองเรียนพิจารณาข้ันตอน  และวิธีจัดการที่ เหมาะสมในแตละเร่ืองโดยอาจ
ดําเนินการ 

-  ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนตน 

-  รายงานตอบุคคลที่มีอํานาจพิจารณาและเกี่ยวของในเร่ืองนั้นๆ  เปนผูดําเนินการ
ประมวลผลและกล่ันกรองขอมูล 

5.3.7 ใหผูมีอํานาจกําหนดมาตรการการดําเนินการระงับการฝาฝน  ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ  นโยบาย  หรือประกาศอ่ืนๆ  เพื่อบรรเทาความเสียหายใหกับผูที่ไดรับ
ผลกระทบ 

5.3.8 ใหผูรับขอรองเรียนรายงานผลกับผูรองเรียนทราบ 
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5.3.9 ผูรองเรียนจะไดรับความคุมครอง  โดยถือวาขอมูลที่ไดรับเปนความลับและจะเปนเผย
เทาที่จําเปน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และความเสียหายของผูรองเรียน  แหลงที่มา
ของขอมูล  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ     

5.4    ความโปรงใส (Transparency)  การเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) อยาง
ถูกตอง  ครบถวนและทันเวลา  เชน  ขอมูลสําคัญอยางงบการเงินประจําปที่เสนอตอผูถือ
หุน  รวมทั้งใหความสําคัญในการจัดซื้อจัดหา  ตองมีข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความโปรงใส  ตรวจสอบได  และเกิดประโยชนสูงสุด  

5.4.1 การจัดซื้อจัดหาสินคาและบริการตองคํานึงถึงความตองการ  ความคุมคาราคาและ
คุณภาพ  การจัดซื้อตองดําเนินการอยางโปรงใสใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียมถูกตอง  
ไมมีอคติ  ไมเลือกปฏิบัติ 

5.4.2 ตองเก็บเอกสารหลักฐาน  การรางสัญญา  การทําสัญญา  และการปฏิบัติตามสัญญาไว
เปนหลักฐานตามระยะเวลาที่กําหนด   

5.4.3 การจัดซื้อจัดหาสินคาและบริการ  ไมควรทําในระยะเวลากระชั้นจนเกินไปควรมี
ระยะเวลาใหคูคาเพียงพอในการเตรียมตัว  ขอสัญญาไมควรเปนการเอารัดเอาเปรียบ
จนเกินไป  และควรมีนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาในการทําสัญญา 

5.4.4 การเจรจาตอรองตองเปนไปอยางโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดและพนักงานที่เกี่ยวของ
กับการตอรอง  ตองไมเรียกรับผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดหารวมทั้งวางตัวเปนกลางไม
ใกลชิดกับผูคา 

5.5    มุงสูความเปนเลิศ (Excellency)  ดําเนินนโยบายคุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง     

5.5.1 บริษัทฯ กําหนดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินและการบริหารความ
เส่ียงที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  หรือความสําเร็จของงาน 

5.5.2 จัดใหมีการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบและนําผล
ไปปรับปรุงมาตรการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ  ส่ิงแวดลอมและปจจัยความ
เส่ียงอ่ืนๆ  ที่เปล่ียนแปลงไป 

5.5.3 มีหนวยงานอิสระทําหนาที่ตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

5.5.4 พนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจ  และใหความรวมมือในการใหขอมูลที่ถูกตองตาม
ความเปนจริงและรายงานทันทีเม่ือพบขอผิดพลาด  หรือความไมชอบมาพากลตอระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 



 
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2557 (แบบ 56-1) - 51 - 

 

 
6.    ผูบริโภค (Consumer  Issues) 

        บริษัทฯ ใหความสําคัญถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ  จึงไดดําเนินธุรกิจภายใต
แนวทางคุณภาพของระบบ  ISO9001 โดยกําหนดนโยบายคุณภาพดังนี้   “เราจะผลิต
สินคาท่ีสด สะอาดและปลอดภัยตามความตองการของลูกคา ภายใตระบบการ
จัดการดานคุณภาพ ISO9001 ท่ีปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเน่ือง” 

6.1 บริษัทฯ  มุงม่ันพัฒนาสินคา  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดวยราคาที่
สมเหตุสมผล  มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

6.2 บริษัทฯ ไมใหขอมูลบริโภคสินคาที่เปนเท็จ หรือทําใหหลงเชื่อในคุณภาพสินคา 
6.3 ความปลอดภัยในการบริโภคสินคานั้นมีความสําคัญยิ่งตอบริษัทฯ  ตองมีเอกสารกํากับ

สินคา  และอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการผลิตที่ปลอดภัยตอ
ผูบริโภคอยางเครงครัด 

6.4 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลลูกคา  บริษัทฯ ตองรักษาและปกปดขอมูลลูกคา
ไวเปนความลับ  ทั้งนี้พนักงานบริษัทฯ  ตองไมเปดเผยขอมูลลูกคาตอพนักงานบริษัทฯ และ
บุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ  เวนเปนขอบังคับกฎหมายใหเปดเผย 

6.5 เพื่อใหผูบริโภคไดประโยชนสูงสุด  บริษัทฯ แขงขันธุรกิจเสรีภายใตหลักการที่เปนธรรมไม
โจมตีหรือใหขอมูลเปนเท็จบิดเบือนจากความเปนจริง  รวมทั้งใหความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐหรืออ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และ/หรือแขงขันอยางเปนธรรม  
พรอมทั้งการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด 

7.    การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community  Involvement and Development) 

         บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย  สุขอนามัยและส่ิงแวดลอมที่อาจจะมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม  
ส่ิงแวดลอมและชุมชน  รวมทั้งใหความสําคัญกับกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาชุมชนและ
สังคม  ในดานการศึกษา  สุขอนามัย  สรางงาน  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน และ/หรือกลุมคนดอยโอกาสใหเขมแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได 

7.1 บริษัทฯ  มุงทําความเขาใจส่ือสารถึงขอเท็จจริงในการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ
ชุมชน และสังคมโดยรวม 

7.2 บริษัทฯ มุงม่ันมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเร่ืองความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอมในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  ตลอดจนสงเสริม
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กิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ดวย
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

7.3 บริษัทฯ  คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยใหมีผลกระทบตอความเสียหายทางสังคม  
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด และสนับสนุนการลดใชพลังงาน
และทรัพยากร 

7.4 สงเสริมสนับสนุนความรูในทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอ  รวมถึงการสงเสริมการอนุรักษ
วัฒนธรรมและขนบประเพณีทองถิ่น 

7.5 สงเสริมใหมีการสรางงานและพัฒนาทักษะของคนในชุมชนเพื่อการสรางงานอยาง
เหมาะสม 

7.6 บริษัทฯ ใชความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับชุมชน 

7.7 มีสวนรวมสรางรายไดใหชุมชน  โดยการชําระภาษีทองถิ่นและใหความรวมมือในการให
ขอมูลที่จําเปนอยางถูกตองตอหนวยงานราชการและชุมชนลดการพึ่งพาจากกิจกรรมการ
บริจาค 

9.7.7    การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 14 ทานประกอบดวย 

                       กรรมการที่เปนผูบริหาร   3   ทาน 
                       กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนใหญ 6   ทาน (ตัวแทนจากผูถือหุนใหญแตละกลุม) 
                       กรรมการตรวจสอบ   5   ทาน 

                     บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ  36  ของกรรมการทั้งคณะ 
 คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดูแลการดําเนินงานบริษัทฯ ใหโปรงใสและเปนธรรมตอผูถือหุน

รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

9.7.8     การรวมหรือแยกตําแหนง                   
                        ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถอืหุนรายใหญซึ่งถือหุนรอยละ   79.87   ของหุนทั้งหมด  

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจาก
กลุมผูถือหุนกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการ
ที่เปนอิสระเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน 
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9.7.9     การประชุมคณะกรรมการ 
                        คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจําเปนโดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนประจํา ฝายเลขานุการบริษัทฯไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการประชุมแตละคร้ังจะใชเวลาประมาณ 1- 1.5 ชม.   

                        ทั้งนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

 
9.7.10     คณะอนุกรรมการ 

                        คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ดังนี้ 

                        คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2542  มีวาระดํารงตําแหนง คราวละ 2 
ป   คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2557 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 
คร้ัง  และคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมทุกคร้ัง  

                        บริษัทฯยังไมมีอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตน
อยางเหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดกิจการ
ใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทน กอน
นําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตัดสินใจข้ันสุดทาย                   

 
9.7.11     รายงานของคณะกรรมการ 

                        คณะกรรมการบริษัทฯเปนผู รับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัตอิยาง
สมํ่าเสมอ  และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

                        คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษา
ไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

                        ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไม
เปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
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ภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

                        คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษทัฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
 

9.7.12     ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบ  โดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย                         
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10.    ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

                   บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) เปนธุรกิจในการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
ดําเนินงานในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานบริษัทฯ มีความตั้งใจผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 
รวมถึงการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอคูคา และผูที่มีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจ อีกทั้ง
บริษัทฯยังใหความสําคัญและคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพราะบริษัทฯมองเห็นวาเปน
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่จะสงเสริมใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางม่ังคงและยั่งยืน และเพื่อเปนสงเสริมให
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความชดัเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมไว ดังนี้  

10.1    นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

                   บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตการอาหารทะเลแชแข็ง 
ตั้งอยู เลขที่ 4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหมอม อ.นาหมอม จ.สงขลา 90310 โดยเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย และยึดหลักการดําเนินธุรกิจ โดยกํากับดูแลองคกรอยางโปรงใสตรวจสอบได ปฏิบัติดานการแรงงาน
โดยมีสภาพการจางที่ถูกตองตามกฎหมายและจัดฝกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมคนที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ มีการปฏิบัติอยางเปนธรรม ยึดหลักจริยธรรม
ในการดําเนินงาน มีการยอมรับและเคารพในเร่ืองผลประโยชนรวมถึงการพิจารณาถึงความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม 

                   บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามความตองการของลูกคา โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงาน ผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของบริษัท และยึดหลักการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย รวมถึงสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพนักงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององคกรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ในการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานทั้งความสุขสวนตัวและครอบครัว นําไปสูการปฏิบัติงาน อยางมีความสุขทั้ง
องคกร และมีสวนรวมสรางรากฐานในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

10.2    การดําเนินงาน และการจัดทํารายงาน 

                   ในดานของการดําเนินงานเกี่ยวกับดานการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ นั้น 
เพื่อใหมีความชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัติ สําหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลผูมีสวน
เกี่ยวของกับบริษัทฯจึงไดมีการกําหนดไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ โดยการจัดทําภายใตมาตรฐานของ CSR DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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10.3    การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

                   ในป 2557 บริษัทฯ ไมมีการถูกตรวจสอบหรืออยูระหวางถูกตรวจสอบ โดยหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่วาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการฝาฝนกฎหมายในเร่ืองที่มีผลกระทบทางดานลบทั้งตอสังคม และ
ส่ิงแวดลอม หรือไดรับขอรองเรียนใดๆ จากชุมชนหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  

10.4    กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม   

                   ในป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินการโครงการดานการมีสวนรวม และพัฒนาชุมชนในโครงการ “5ส วัด
สรางสุข” โดยรวมมือกับวัดมงคลพิพัตรสมาธิ อ.นาหมอม จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู 
ความสามารถจากบริษัทฯ สูชุมชน เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมทํา 5ส กับชุมชน เปนการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบริษัทฯ และชุมชน 

10.5 การคอรรัปช่ัน  

1.    นโยบายการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน 

                    ที่ผานมาบริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองปญหาดานการคอรรัปชั่นมาโดยตลอด บริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิจดวยความโปรงใส และมีจริยธรรมกับบุคคลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกําหนดเร่ือง
ดังกลาวไวใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ของบริษัทฯและประกาศเร่ืองดังกลาว ใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติดวยดีมาโดยตลอด   

2.    การดําเนินการ 

                    บริษัทฯไดทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการที่บริษัทฯไดสมัครเขารวมดําเนินการตามแนวทาง
ของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ที่มีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทําหนาที่เปนเลขานุการและองคกร
สนับสนุนดําเนินโครงการ โดยบริษัทฯไดรับการตอบรับใหเขารวมโครงการ อยูในลําดับที่ 413 

                    และเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังที่  1/2558  ไดมีมติเปนเอก
ฉันทใหดําเนินการเขารวมประกาศนโยบาย และเจตนารมณในเร่ืองการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชั่น  
และอนุมัตินโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
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11     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
11.1    การควบคุมภายใน 
 

- บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายและทิศทางดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลไดเปนรูปธรรม เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการใหเปนไปตามเปาหมาย  

- บริษัทฯไดมีการกําหนดโครงสรางผูบริหารที่เอ้ือตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดย
ไดกําหนดใหมีตําแหนงกรรมการอิสระ 5 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ
อิสระแตละทานเปนผูมากประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกตางกัน เพื่อถวงดุลอํานาจ
และชวยพิจารณากล่ันกรองใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืน 

- บริษัทฯไดมีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปดเผยขอมูล
ของรายการที่อาจมีขอขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ 

 

โดยในป 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นวาบริษัทฯและบริษัทยอยฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถปองกันความ
เสียหายของทรัพยสินบริษัทฯที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจเพียงพอ 
และบริษัทฯไดแนบสํานาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเกี่ยวกับความเพียงพอและการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาดวย (โปรดดูรายงานหนาถัดไป) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน    ทานผูถือหุน  บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด (มหาชน) 
 

                    คณะกรรมการตรวจสอบของ  บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)  ไดรับการแตงต้ังขึ้นโดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ   ซ่ึงประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 
  1. ดร.สุรพล   อารียกุล   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. ดร.กิตติพัฒน  ตันตระรุงโรจน  กรรมการตรวจสอบ 
  3. นายปรีชา  สันติธรรมารักษ  กรรมการตรวจสอบ 
  4. นายสุวัฒน  โรจนกิจ   กรรมการตรวจสอบ 
  5. พล.ต.ต.ประเสริฐ  จันทรอินทร  กรรมการตรวจสอบ 
 

                    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติงาน  โดยจัดใหมีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป  การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 
 

                    ในรอบป  2557    คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมจํานวน  4  คร้ัง   โดยไดหารือรวมกับฝายบริหาร  
ผูตรวจสอบภายใน   และผูสอบบัญชี  เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบโดยมีสาระสําคัญสรุปดังนี ้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป  2557 โดยการรับฟงคําช้ีแจงของฝาย
บริหาร  พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน  และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี  เพื่อใหการแสดงรายการใน
งบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีการเปดเผยสาระสําคัญเพียงพอ  เช่ือถือได  และ
มีความเห็นวารายงานทางการเงินมีความถูกตอง เช่ือถือได  และมีการเปดเผยขอมูลทีสําคัญครบถวน
เพียงพอ 

2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน  ขอเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  ใหเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  และมีความเห็นวาไมมีประเด็นที่มีสาระสําคัญในการไม
ปฏิบัติตาม 

4. สอบทานการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีขอขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เก่ียวโยงกัน  และมี
ความเห็นวา  ขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกันไดรับการเปดเผยไวอยางถูกตองและเพียงพอ 

5. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป  2557  โดยเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาเสนอช่ือ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯตอที่ประชุมผูถือหุนเม่ือวันที่   29  เมษายน   2557  เพื่อลงมติแตงต้ัง  บริษัท เอเอ็น
เอส  ออดิท  จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 
                                                                                                                  ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                             (ดร.สุรพล    อารียกุล) 
                                                                                                                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11.2    การบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกัน
และจัดการความเส่ียงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน  สงเสริมให
ผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงที่กระทบตอการบรรลุเปาหมาย
ทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

 

11.3    ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่ มี
ประสิทธิภาพ  จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน  และมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ 
บริษัทฯมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให
หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 
คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
 

11.4    หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2542 คร้ังที่ 1/2542 ไดแตงตั้ง บริษัท  
สํานักงานพิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต
วันที่  1 มกราคม 2543  ซึ่งบริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด ไดมอบหมายให 
นายพิชัย ล้ิมรสเจริญ ตําแหนงผูจัดการเปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท  
จํากัด และนายพิชัย ล้ิมรสเจริญ แลวเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  
เนื่องจากมีความเปนอิสระ และมีประสบการในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมาเปนเวลานาน และไดผานการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(ตามรายละเอียดที่แนบ) 
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.    บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน 
 
12.1    รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
 

บริษัทฯมีรายการระหวางกันกับบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯ ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดังที่กลาวตอไปแลว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯไมมีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกันกับ
บุคคลอ่ืนๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทฯและ
บริษัทฯโดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไมมีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพันธที่กลุมบริษัทฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเปน
กิจการที่บริษัทฯฯ ควบคุม หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัทฯ มีดังนี้ 

 
 

ช่ือบริษัท 
 ประเทศที่ต้ัง/ 

สัญชาติ 
  

ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท  เทพพิทักษ  ซีฟูดส  จํากัด  ไทย  เปนบริษัทยอย    บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.96 

และมีกรรมการรวมกับบริษัทฯ 
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food 
Sdn.Bhd. 

 มาเลเซีย  เปนบริษัทรวม บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 40 

 
12.2    นโยบาย    
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธบิายไดดังตอไปนี ้
 นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายวัตถุดิบ 
เงินปนผลรับ 
รายไดอ่ืน 
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 

ตามราคาตลาด 
ตามที่ประกาศจาย 

ตามราคาตลาด 
ตามราคาตลาด 
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12.3 ความจําเปนและเหตุผลของรายการระหวางกัน  
 

                    บริษัทฯไดดูแลใหการทํารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯเปนสําคัญ และจะเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ทําหนาที่สอบทานการทํารายการเกี่ยวโยงกันที่ตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ และหากรายการใดกระทํากับผูมีสวนไดเสียกับผูบริหาร ผูบริหารทานนั้นจะไมใชสิทธิออก
เสียงในที่ประชุม 
 

                    บริษัทฯเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัทยอยฯ  หรือบริษัทรวมฯ  กับกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของเปนไปเพื่อการประกอบกิจการที่เปนธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯซึ่งมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 
 

                    บริษัทฯมีรายการระหวางกันกับบริษัทยอยฯและบริษัทรวมฯซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแลว  นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯไมมีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกันกับบุคคลอ่ืนๆ 
ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได    
 
12.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
  
                    รายการระหวางกัน ของบริษัทฯกับบริษัทยอยฯ หรือบริษัทรวมฯ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต จะไมมีการ
เปล่ียนแปลงจากในปจจุบัน 



 
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2557  (แบบ 56-1) 
  - 62 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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13.    ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 
         13.1     งบแสดงฐานะทางการเงินยอนหลัง  3  ป 
 

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 

หนวย  :  บาท         
 2557 2556 2555 
 บาท % บาท % บาท % 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 420,967 0.04 59,711,645 4.74 49,667,951 3.69 
  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 4,117,680 0.35 30,393,178 2.41 136,561,339 10.15 
  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 742,215,713 63.85 764,129,891 60.61 737,640,672 54.85 
          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 746,754,360 64.24 854,234,714 67.76 923,869,962 68.70 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
  เงินลงทุนในบริษัทรวม 42,176,566 3.63 42,176,566 3.35 42,176,566 3.14 
  เงินลงทุนในบริษัทยอย 69,976,000 6.02 69,976,000 5.55 74,970,000 5.57 
  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 222,787,211 19.17 246,617,408 19.56 264,668,033 19.68 
  ท่ีดินเพ่ือโครงการในอนาคต 17,390,364 1.50 20,395,030 1.62 17,390,364 1.29 
  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,528,705 0.13 1,948,253 0.15 2,219,321 0.17 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 61,767,934 5.31 25,256,227 2.00 19,440,595 1.45 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 71,260 0.01 79,761 0.01 78,055 0.01 
          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 415,698,040 35.76 406,449,245 32.24 42,942,934 31.30 
รวมสินทรัพย 1,162,452,400 100.00 1,260,683,959 100.00 1,344,812,896 100 
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งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 

หนวย  :  บาท         
 2557 2556 2555 
 บาท % บาท % บาท % 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
  เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 115,600,000 9.94 -  -  
  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 21,632,778 1.86 52,183,148 4.14 36,129,506 2.69 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - - 2,679,722 0.21 26,813,944 1.99 
  โบนัสคางจาย - - 5,095,322 0.40 16,721,812 1.24 
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 137,232,778 11.81 59,958,192 4.76 79,665,262 5.92 
หน้ีสินไมหมุนเวียน       
  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 62,237,097 5.35 70,210,736 5.57 67,097,671 4.99 
  หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - - - 974,962 0.07 
          รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 62,237,097 5.35 70,210,736 5.57 68,072,633 5.06 
  รวมหน้ีสิน 199,469,875 17.16 130,168,928 10.33 147,737,895 10.99 
สวนของผูถือหุน       
  ทุนเรือนหุน       
  ทุนจดทะเบียน       
    หุนสามัญ 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 75,000,000  75,000,000  75,000,000  
  ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว       
    หุนสามัญ 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 75,000,000 6.45 75,000,000 5.95 75,000,000 5.58 
  สวนเกินมูลคาหุน 156,000,000 13.42 156,000,000 12.37 156,000,000 11.60 
  กําไรสะสม       
    จัดสรรแลว       
       สํารองตามกฎหมาย 7,500,000 0.65 7,500,000 0.59 7,500,000 0.56 
    ยังไมไดจัดสรร 724,482,525 62.32 892,015,031 70.76 958,575,001 71.28 
  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน       
  รวมสวนของผูถือหุน 962,982,525 82.84 1,130,515,031 89.67 1,197,075,001 89.01 
  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,162,452,400 100.00 1,260,683,959 100.00 1,344,812,896 100.00 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 

หนวย  :  บาท         
 2557 2556 2555 
 บาท % บาท % บาท % 
รายไดจากการขาย 1,421,413,975 100.00 1,983,455,920 100.00 2,386,708,177 100.00 
ตนทุนขาย (1,573,638,366) (110.71) (1,778,665,384) (89.68) (2,084,770,284) (87.35) 
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน (152,224,391) (10.71) 204,790,536 10.32 301,937,893 12.65 
รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - - - 55,980,800 2.35 
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 28,335,788 1.99 (31,792,587) (1.60) 42,259,310 1.77 
รายไดอื่น 14,589,524 1.03 6,965,059 0.35 14,861,070 0.62 
คาใชจายในการขาย (15,513,358) (1.09) (23,842,393) (1.20) (36,085,752) (1.51) 
คาใชจายในการบริหาร (51,382,277) (3.61) (55,466,324) (2.80) (64,552,042) (2.70) 
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย (5,349,498) (0.38) (125,818) (0.01) (63,427) (0.00) 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -  (4,627,651) (0.23)   
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (181,544,212) (12.77) 95,900,822 4.84 314,338,489 13.17 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 36,511,706 2.57 (12,460,792) (0.63) (49,056,356) (2.06) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (145,32,506) (10.20) 83,440,030 4.21 265,282,133 11.11 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  :       
     ผลกําไรจากเครื่องมือการปองกันความเส่ียง-       
กระแสเงินสด - - - - 10,394,933 0.44 
     กําไรเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 10,394,933 0.44 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (145,032,506) (10.20) 83,440,030 4.21 275,677,066 11.55 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน       
กําไร(ขาดุทน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
     กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท(บาท) (19.34)  11.13  35.37  
     จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก(หุน) 7,500,000  7,500,000  7,500,000  
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 
หนวย  :  บาท         

 2557 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกิจการดําเนินงาน    
     กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (181,544,212) 95,900,822 314,338,489 
     รายการปรับปรุงกระทบกําไรเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
     คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 31,414,590 34,739,895 35,102,419 
     ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย 5,349,498 125,818 63,427 
     ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6,353,292 7,651,476 7,401,335 
     กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (11,260,814) (2,153,336) (3,248,488) 
     (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 5,159,787 29,780,383 (7,008,392) 
     คาเผ่ือ(กลับรายการ)การปรับลดมูลคาลดลงของสินคาคงเหลือ 3,838,210 (2,281,943) 13,350,819 
     กําไรจากการจําหนายท่ีดิน เครื่องจักรและอุปกรณ (1,187,545) (67,473) (1,671,109) 
     กําไรจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย - - (345,239) 
     เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - (55,980,800) 
     ขาดทุนจากการจําหนายเปนลงทุนในบริษัทยอย - 4,627,651 - 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย    
และหน้ีสินดําเนินงาน (141,877,194) 168,323,293 302,002,461 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน – (เพ่ิมขึ้น)ลดลง    
     ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 26,311,694 104,634,819 26,877,377 
     สินคาคงเหลือ 18,075,967 (24,207,275) (211,959,257) 
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8,500 (1,705) 127,448 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงาน – เพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
     เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (35,721,044) (12,214,081) 9,549,639 
     โบนัสคางจาย (5,095,322) (11,626,491) (2,916,328) 
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (138,297,399) 224,908,560 123,681,340 
     เงินสดจายคาภาษีเงินได (2,715,917) (43,385,609) (60,313,584) 
     ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (3,066,117) (2,385,075) (2,493,534) 
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (144,079,433) 179,137,876 60,874,222 
กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทุน    
     เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 366,349 - 
     เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (9,124,488) (16,642,683) (51,198,628) 
     เงินสดจายซ้ือท่ีดินเพ่ือโครงการในอนาคตจากบริษัทยอย  - (3,004,666) - 
     เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน  เครื่องจักรและอุปกรณ 6,151,854 291,954 3,034,708 
     เงินสดรับเงินปนผลจากบริษัทยอย - - 55,980,800 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,972,634) (18,989,046) 7,816,880 
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 
หนวย  :  บาท         

 2557 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
      เงินสดรับคืนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย - 11,800,000 - 
      เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย - (11,800,000) - 
      เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถานบันการเงิน 3,289,427,503 133,110,000 - 
      เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถานบันการเงิน (3,173,827,503) (133,110,000) - 
      เงินสดจายคาดอกเบ้ีย (5,329,154) (125,818) (63,427) 
      เงินสดจายเงินปนผล (22,509,457) (149,979,318) (254,350,560) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 87,761,389 (150,105,136) (254,413,987) 
    
เงินสดละรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (59,290,678) 10,043,694 (185,722,885) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ณ  วันตนป 59,711,645 49,667,951 235,390,836 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ณ  วันส้ินป 420,967 59,711,645 49,667,951 
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งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม 
ณ  วันท่ี  31  ธนัวาคม  2557  2556  และ 2555 

หนวย  :  บาท         
 2557 2556 2555 
 บาท % บาท % บาท % 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,105,313 0.38 71,302,391 3.99 50,633,813 2.82 
  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 32,532,638 2.05 94,284,489 5.28 186,653,733 10.39 
  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,025,146,304 64.64 1,111,761,017 62.27 1,044,826,631 58.18 
          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,063,784,255 67.08 1,277,347,897 71.55 1,282,114,177 71.39 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
  เงินลงทุนในบริษัทรวม 113,462,295 7.15 108,602,327 6.08 101,198,329 5.63 
  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 324,538,857 20.46 350,432,168 19.63 369,086,121 20.55 
  ท่ีดินเพ่ือโครงการในอนาคต 17,390,364 1.10 20,395,030 1.14 20,290,364 1.13 
  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,528,705 0.10 1,948,253 0.11 2,219,321 0.12 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 65,114,186 4.11 26,426,300 1.48 20,929,130 1.17 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 95,048 0.01 120,622 0.01 118,917 0.01 
          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 522,129,455 32.92 507,924,700 28.45 513,842,182 28.61 
รวมสินทรัพย 1,585,913,710 100.00 1,785,272,597 100.00 1,795,956,359 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 
หนวย  :  บาท         

 2557 2556 2555 
 บาท % บาท % บาท % 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
  เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 218,780,000 13.80 285,768,458 16.01 159,700,000 8.89 
  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 44,018,838 2.78 138,218,414 7.74 92,723,775 5.16 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - - 2,679,722 0.15 26,813,944 1.49 
  โบนัสคางจาย 9,632,050 0.61 5,095,322 0.29 21,565,514 1.20 
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 272,430,888 17.18 431,761,916 24.18 300,803,233 16.75 
หน้ีสินไมหมุนเวียน       
  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 92,166,717 7.55 103,481,805 8.28 115,325,234 8.36 
  หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - - - 1,022,148 0.07 
          รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 92,166,717 7.55 103,481,805 8.28 116,347,382 8.44 
  รวมหน้ีสิน 364,597,605 22.99 535,243,721 29.98 417,150,615 23.23 
สวนของผูถือหุน       
  ทุนเรือนหุน       
  ทุนจดทะเบียน       
    หุนสามัญ 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 75,000,000  75,000,000  75,000,000  
  ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว       
    หุนสามัญ 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 75,000,000 4.73 75,000,000 4.20 75,000,000 4.18 
  สวนเกินมูลคาหุน 156,000,000 9.84 156,000,000 8.74 156,000,000 8.69 
  กําไรสะสม       
    จัดสรรแลว       
       สํารองตามกฎหมาย 7,500,000 0.47 7,500,000 0.42 7,500,000 0.42 
    ยังไมไดจัดสรร 994,028,177 62.68 1,016,039,516 56.91 1,144,546,261 63.73 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (11,319,574) (0.71) (4,571,256) (0.26) (4,329,197) (0.24) 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,221,208,603 77.00 1,249,968,260 70.02 1,378,717,064 76.77 
 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 107,502 0.01 60,616 0.00 88,680 0.00 
  รวมสวนของผูถือหุน 1,221,316,105 77.01 1,250,028,876 70.02 1,378,805,744 76.77 
  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,585,913,710 100.00 1,785,272,597 100.00 1,795,956,359 100.00 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 
หนวย  :  บาท         

 2557 2556 2555 
 บาท % บาท % บาท % 
รายไดจากการขาย 2,790,008,848 100.00 3,188,071,785 100.00 3,686,241,830 100.00 
ตนทุนขาย (2,748,457,915) (98.51) (2,962,910,224 (92.94) (3,328,749,010) (90.30) 
กําไรขั้นตน 41,550,933 1.49 225,161,561 7.06 357,492,820 9.70 
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 42,553,274 1.53 (59,503,866) (1.87) 59,981,020 1.63 
รายไดอื่น 22,469,134 0.81 25,026,916 0.79 18,784,879 0.51 
คาใชจายในการขาย (74,798,292) (2.68) (77,524,057) (2.43) (90,413,111) (2.45) 
คาใชจายในการบริหาร (72,988,798) (2.62) (83,177,918) (2.61) (86,830,252) (2.36) 
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย (8,546,875) (0.31) (3,430,994) (0.11) (1,362,375) (0.04) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11,608,285 0.42 7,646,057 0.24 4,263,767 0.12 
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (38,152,339) (1.37) 34,197,699 1.07 261,916,748 7.11 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 38,687,886 1.39 (12,732,068) (0.40) (48,943,175) (1.33) 
กําไรสําหรับป 535,547 0.02 21,465,631 0.67 212,973,573 5.78 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  :       
     ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวม       
ในตางประเทศ (6,748,318) 0.24 (242,059) (0.01) 102,495 0.00 
     ผลกําไรจากเครื่องมือการปองกันความเส่ียง-       
กระแสเงินสด - - - - 13,424,660 0.36 
     กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (6748,318) 0.24 (242,059) (0.01) 13,527,155 0.37 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (6,212,771) 0.22 21,223,572 0.67 226,500,728 6.14 
กําไรแบงปนกําไร(ขาดทุน):       
     สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 488,661 0.02 21,493,255 0.67 212,972,842 5.78 
     สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 46,886 0.00 (27,624) 0.00 731 0.00 
 535,547 0.02 21,465,631 0.67 212,973,573 5.78 
กําไรแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:       
     สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (6,259,657) (0.22) 21,251,196 0.67 226,498,985 6.14 
     สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 46,886 0.00 (27,624) 0.00 1,743 0.00 
 (6,212,771) (0.22) 21,223,572 0.67 226,500,728 6.14 
กําไรตอหุน       
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
     กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท(บาท) 0.07  2.87  28.40  
     จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก(หุน) 7,500,000  7,500,000  7,500,000  
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 

หนวย  :  บาท         
 2557 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกิจการดําเนินงาน    
     กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (38,152,339) 34,197,699 261,916,748 
     รายการปรับปรุงกระทบกําไรเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
     คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 46,587,253 50,841,640 54,212,919 
     ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย 8,546,875 3,430,994 1,362,375 
     ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9,923,382 12,638,072 13,528,658 
     กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (15,568,640) (11,818,753) (6,080,016) 
     (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 5,453,510 38,467,871 (9,380,847) 
     คาเผ่ือ(กลับรายการ)การปรับลดมูลคาลดลงของสินคาคงเหลือ 4,673,326 (4,394,870) 16,086,640 
     กําไรจากการจําหนายท่ีดิน เครื่องจักรและอุปกรณ (1,345,460) (6,313,260) (1,958,938) 
     กําไรจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย -  (372,376) 
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (11,608,285) (7,646,057) (4,263,767) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย    
และหน้ีสินดําเนินงาน 8,509,622 109,403,336 325,051,396 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน – (เพ่ิมขึ้น)ลดลง    
     ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 61,689,580 86,284,831 57,247,736 
     สินคาคงเหลือ 81,941,386 (62,539,516) (329,567,526) 
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 25,573 (1,705) 125,581 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงาน – เพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
     เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (99,474,077) 13,172,624 12,327,179 
     โบนัสคางจาย 4,536,728 (16,470,191) (10,399,472) 
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 57,228,812 129,849,379 54,784,894 
     เงินสดจายคาภาษีเงินได (2,715,917) (43,385,609) (60,313,584) 
     ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (5,669,830) (12,662,748) (3,204,534) 
เงินสดสุทธไิดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 48,843,065 73,801,022 (8,733,224) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
     เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (22,291,850) (36,749,231) (78,927,488) 
     เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน  เครื่องจักรและอุปกรณ 6,367,583 11,041,206 3,457,371 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (15,924,267) (25,708,025) (75,470,117) 
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2557  2556  และ 2555 

หนวย  :  บาท         
 2557 2556 2555 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
      เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (168,458) 168,458 - 
      เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4,534,977,503 1,546,180,000 445,400,000 
      เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (4,601,797,503) (1,420,280,000) (291,000,000) 
      เงินสดจายคาดอกเบ้ีย (8,617,961) (3,513,119) (1,175,713) 
      เงินสดจายเงินปนผล (22,509,457) (149,979,318) (254,350,560) 
      เงินสดจายคืนทุนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - (440) - 
      เงินสดจายเงินปนผลจายสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - (19,200) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (98,115,876) (27,424,419) (101,145,473) 
    
เงินสดละรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (65,197,078) 20,668,578 (185,348,814) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ณ  วันตนป 71,302,391 50,633,813 235,982,627 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ณ  วันส้ินป 6,105,313 71,302,391 50,633,813 
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อัตราสวนทางการเงิน  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2557 2556 2555 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY  RATIO)     
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 5.44 14.25 11.60 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.03 1.50 2.34 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา (1.46) 2.57 0.70 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 82.34 23.76 16.32 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 4 15 22 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 2.09 2.37 3.27 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 172 152 110 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 42.64 40.28 56.98 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 8 9 6 
Cash  Cycle วัน 168 158 126 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร(PROFITABILITY RATIO)     
อัตรากําไรขั้นตน % (10.71) 10.32 12.65 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % (10.19) 6.59 14.64 
อัตรากําไรอื่น % (0.02) (2.42) (3.37) 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 99.52 136.99 17.42 
อัตรากําไรสุทธิ % (9.90) 4.26 10.61 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (13.86) 7.17 22.36 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (11.97) 6.40 19.79 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % (44.50) 42.72 108.44 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 1.21 1.50 1.86 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.21 0.12 0.12 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา (25.53) 1,769.61 1,911.67 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(cash basis) เทา (1.70) (1.06) (0.25) 
อัตราการจายเงินปนผล % - 26.97 56.54 
 

คาเฉล่ีย = คาเฉล่ียระหวางตนงวดกับปลายงวด 
กําไรจากการดําเนินงาน = กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 
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อัตราสวนทางการเงิน  งบการเงินรวม 
  2557 2556 2555 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY  RATIO)     
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 3.90 2.96 4.26 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.14 0.38 0.79 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.14 0.20 (0.04) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 44.00 22.70 17.52 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 8 16 21 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 2.57 2.75 3.75 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 140 131 96 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 30.16 25.66 35.67 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 12 14 10 
Cash  Cycle วัน 136 133 107 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)     
อัตรากําไรขั้นตน % 1.49 7.06 9.70 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 0.61 2.78 8.61 
อัตรากําไรอื่น % (0.58) (2.12) (2.78) 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 287.62 83.42 (2.75) 
อัตรากําไรสุทธิ % 0.02 0.68 5.66 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 0.04 1.63 15.29 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 0.03 1.20 12.23 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 13.16 18.92 70.29 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 1.69 1.76 2.16 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.30 0.43 0.30 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 6.98 34.36 44.87 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(cash basis) เทา (0.43) (1.39) 0.05 
อัตราการจายเงินปนผล % - 104.82 70.43 
 

คาเฉล่ีย = คาเฉล่ียระหวางตนงวดกับปลายงวด 
กําไรจากการดําเนินงาน = กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 
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14.    การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

1. ภาพรวมผลการดําเนินงานป 2557 

  ป 2557  บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยฯมีรายไดจากการขายรวม 
2,790  ลานบาท ลดลงจากป  2556  จํานวน  398  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.49  บริษัทฯและบริษัทยอยฯมี
ตนทุนขายรวม 2,748 ลานบาท  ลดลงจากป 2556  จํานวน  214  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ  7.24  และมีกําไร
สําหรับปรวม 0.54 ลานบาท ลดลงจากป  2556  จํานวน  21  ลานบาท หรือลดลงรอยละ  97.5  ผลประกอบการที่
ลดลงนั้นมีผลสืบเนื่องจากตนทุนขายที่เพิ่มมากข้ึนจากภาวการณขาดแคลนวัตถุดิบกุงอยางรุนแรง  เนื่องจากการ
เกิดโรคตายดวน (EMS) แตอยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวก็เร่ิมปรับตัวดีข้ึนเนื่องจากการแกปญหาโรคระบาด 
EMS โดยกรมประมงเร่ิมเห็นผลชัดเจน เชน การปรับปรุงสภาพบอเล้ียง การปรับปรุงลูกพันธุกุงใหมีความแข็งแรง
ข้ึน สงผลใหอัตราการรอดของกุงจากการเล้ียงสูงข้ึน ทําใหวัตถุดิบกุงออกสูทองตลาดเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจของคูคาที่สําคัญเชน ญี่ปุน มีการลดคาเงินเยน และข้ึนภาษีมูลคาเพิ่มจาก 6% เปน 10%   

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยฯมีผลกําไรจากกิจการปลาหมึกที่เพิ่มข้ึน  อีกทั้งบริษัทฯและบริษัทยอยฯมีผลกําไร
จากอัตราแลกเปล่ียนที่เพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน  

 รายได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีรายไดจากการขายรวมในป   2557 จํานวน 2,790 ลานบาท  ลดลง   
398  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ  12.49  เม่ือเทียบกับป  2556   การลดลงของรายไดจากการขายรวมสวนใหญมา
จากยอดขายกุงที่ลดลง จํานวน  562 ลานบาท 

 คาใชจาย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีตนทุนขายรวมในป  2557  จํานวน  2,748  ลานบาท  ลดลง  214  ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ  7.24  เม่ือเทียบกับป  2556  เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และเม่ือเทียบเปนสัดสวนตนทุนขายตอ
ยอดขายในป 2557 เทากับรอยละ  98.51  เพิ่มข้ึนจากป  2556  ที่ตนทุนขายตอยอดขายเทากับรอยละ  92.94  
เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงข้ึนมากจากผลของการขาดแคลนวัตถุดิบกุง  อยางรุนแรงทําใหมีการชะลอการ
ผลิต 

            สวนทางดานคาใชจายในการขายและบริหารลดลง  12.91  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 8.04 ซึ่งลดลงตาม
การขายที่ลดลง  
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            ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) เพิ่มข้ึน 5.12  ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 149.11  เนื่องจากรายไดจาก
การขายของบริษัทฯ  ในป 2557  ลดลงเม่ือเทียบกับป 2556  เพื่อเสริมสภาพคลองในการดําเนินงาน  บริษัทฯจึงมี
การกูเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มมากข้ึนในป  2557  จึงสงผลใหตนทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจาย) เพิ่มข้ึนตาม 

            ในป  2557  มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน  42.55  ลานบาท  ในขณะที่ป  2556  มีการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน 59.50  ลานบาท   เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนคร่ึงปแรกของป  2556  เม่ือเปรียบเทียบกับคร่ึงปหลังมี
ความผันผวนมาก  สงผลใหสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศที่บริษัทฯ  ไดทําไวลวงหนากับธนาคารพาณิชยตางๆ  
ในคร่ึงปแรกขาดทุนจากคาเงินบาทที่ออนคาลงในคร่ึงปหลัง  ในขณะที่ป 2557  คาเงินบาทมีความผันผวนเล็กนอย
ตลอดทั้งป  ดังนั้นจึงทําใหบริษัทฯ ไดกําไรจาก SWAP ในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศที่ไดทําไวลวงหนากับ
ธนาคารพาณิชย 

 ในป  2557  ในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดกลาวถึงเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวมในตางประเทศ 
ซึ่งยังมิไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี โดยกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในวรรคเกณฑในการแสดง
ความเห็น  ดังนี้ 

 “ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป
ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2557  และ  2556  ของบริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย  และของเฉพาะบริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
ตางประเทศที่ไดรับการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวมในตางประเทศนั้น  ซึ่งยังมิได
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  
และ  2556  มีจํานวน  113.5  ลานบาท และ 108.6  ลานบาท  ตามลําดับ คิดเปนรอยละ  7.2  และรอยละ  6.1  
ตามลําดับ  ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมใน
ตางประเทศนั้นในงบการเงินรวมสําหรับแตละป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2557  และ  2556  มีจํานวน  11.6  
ลานบาท และ 7.6  ลานบาท  ตามลําดับ  คิดเปนรอยละ 2,167.6 และรอยละ  35.6  ตามลําดับ  ของกําไรรวม
สําหรับแตละป  และมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  
2557 และ  2556  มีจํานวน  42.2  ลานบาท คิดเปนรอยละ  3.6  และ  3.3  ตามลําดับ  ของสินทรัพยรวมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเหตุการณนี้เปนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ ดังนั้น ความเห็นของขาพเจาจึงมี
เงื่อนไขในเร่ืองดังกลาว” 
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2. ความสามารถในการทํากําไร 

ตารางแสดงรายไดตามสวนดําเนินงาน           (หนวย  :  ลานบาท) 

ดําเนิน

การโดย 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

กุงและก้ังแชแข็ง CHOTI 1,340  1,881  4         -      40       57       6         4         31       41       1,421  1,983  

ปลาหมึกและปลาแชแข็ง TPT 51       149     1,209  958     36       42       44       23       29       33       1,369  1,205  

รวม 1,391  2,030  1,213  958     76       99       50       27       60       74       2,790  3,188  

สายผลิตภัณฑ ออสเตรเลีย อ่ืนๆ รวมเอเชีย ยุโรป อเมริกา

 

จากตารางดังกลาวแสดงถึงรายไดจากการขายของบริษัทฯและบริษัทยอยฯในป 2557 มียอดรายไดจาก
การขายรวมเทากับ 2,790 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับป  2556  ที่มีรายไดจากการขายรวม 3,188 ลานบาท  ลดลง  
398  ลานบาทหรือลดลงประมาณ  12.49%    

สําหรับบริษัทฯมีรายไดจากการขายในตลาดเอเชียเปนลูกคาหลัก  ซึ่งรายไดจากการขายในป 2557 เทากับ  
1,340  ลานบาท เม่ือเทียบกับในป 2556 มีรายไดจากการขาย 1,881 ลานบาท  ลดลง 541 ลานบาท  หรือลดลง
ประมาณ 28.5%   สาเหตุหลักที่ทําใหบริษัทฯมีรายไดจากการขายลดลง  ก็เพราะตนทุนในการผลิตสินคาของบริษัทฯ
ปรับตัวสูงข้ึนมากจากปญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบกุง(โรคตายดวน : EMS)   ทําใหสินคาของบริษัทฯไมสามารถ
ทําการแขงขันในตลาดโลกได ประกอบการกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนก็สงผลใหรายไดของบริษัทฯ
และบริษัทยอยฯลดลงเชนกัน       

แตอยางไรก็ดีบริษัทยอยของบริษัทฯ ก็มีรายไดจากการขายเพิ่มข้ึนโดยในป 2557 มีรายไดจากการขาย
เทากับ 1,369 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2556  มีรายไดจากการขาย 1,205 ลานบาท เพิ่มข้ึน 164 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนประมาณ 13.5%   เนื่องจากบริษัทยอยฯสามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินคาไดเพิ่มข้ึนจึงสามารถ
เพิ่มรายไดจากการขายในตลาดยุโรปที่เปนตลาดสําคัญของบริษัทยอยฯ ไดเปนอยางดี    

บริษัทฯและบริษัทฯยอยมีกําไรสุทธริวม 0.54  ลานบาท ลดลงรอยละ  97.5  เม่ือเทียบกับป  2556  ซึ่งมี
กําไร  21.47  ลานบาท และมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับรอยละ 1.49 ลดลงจากป  2556  ซึ่งเทากับรอยละ  7.06 เปน
ผลสืบเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิจากสายผลิตภัณฑกุง 

ผลตอบแทนสวนผูถือหุน (ROE) ในป  2557  เทากับรอยละ  0.04  ลดลงจากป  2556  ซึ่งเทากับ 
รอยละ  1.63  เปนผลมาจากผลประกอบการสายผลิตภัณฑกุงที่เกิดภาวะขาดทุนเปนจํานวนมาก 

จากผลการประกอบการที่ผานมา กําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยฯโดยรวมมีแนวโนมที่ลดลงจากสภาวะ
การขาดแคลนวัตถุดิบ  และสภาวะตลาดโลกที่ถดถอย จึงทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยฯตองเพิ่มความระมัดระวังใน
ดานการควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหารการตลาดมากข้ึน 
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

สินทรัพย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยฯ  มีสินทรัพยรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  1,586  ลานบาท  ลดลง  
199  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ  11.17  เม่ือเทียบกับป  2556  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจาก 

- ลูกหนี้การคารวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  33  ลานบาท  ลดลง  61  ลานบาท   
เม่ือเทียบกับป  2556 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของคูคาหลัก เชน ญี่ปุน ชะลอการส่ังซื้อสินคา จากปญหาการลด
คาเงินเยน  บริษัทฯไดมีการติดตามและวิเคราะหประวัติการชําระหนี้โดยสมํ่าเสมอ และมีการพิจารณาความ
เหมาะสมและเพียงพอของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 

- สินคาคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม   2557  เทากับ  1,025  ลานบาท  ลดลง  87  ลานบาท  เม่ือ
เทียบกับป  2556  สินคาคงเหลือที่ลดลงจากการเก็บวัตถุดิบลดลง   เนื่องจากภาวการณขาดแคลนวัตถุดิบ    
บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาตั้งคาเผ่ือการลดลงของสินคาคงเหลือเทากับ 35 ลานบาท ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวามี
ความเหมาะสมเพียงพอ 

- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  65  ลานบาท  เพิ่มข้ึน  39  
ลานบาท  เม่ือเทียบกับป  2556  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ  146.40  เนื่องจากผลทางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  เร่ือง
ภาษีเงินได  ที่ออกโดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ  ทําใหป  2557 ตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในขอ  3  และ  19 

หน้ีสิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยฯ มีหนี้สินรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  365  ลานบาท ลดลง   
171  ลานบาท หรือลดลงรอยละ  31.88  เม่ือเทียบกับป  2556  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจาก   

- เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  219  ลานบาท  ลดลง  
67  ลานบาท  เม่ือเทียบกับป  2556  เนื่องจากบริษัทฯมีการใชเงินทุนในการดําเนินการลดลง รวมทั้งการเก็บ
วัตถุดิบลดลง 

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  44  ลานบาท  ลดลง  94  ลาน
บาท  หรือลดลงรอยละ 68.15  เม่ือเทียบกับป  2556  เนื่องจากระยะเวลาการจายชําระหนี้เฉล่ียในป  2557  
เทากับ  12  วัน  ลดลงกวาป  2556  ซึ่งมีระยะเวลาการจายหนี้เฉล่ีย  14  วัน  การลดลงของเจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อ่ืน เกิดจากการลดลงของเจาหนี้การคา – บริษัทอ่ืน และเจาหนี้จากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
สัญญาขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราลวงหนา ซึ่งมีผลมาจากภาวการณขาดแคลนวัตถุดิบ 
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สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557 เทากับ 1,221 ลานบาท  
ลดลง  29  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ  2.30  เม่ือเทียบกับป  2556  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจาก บริษัทฯ  
มีการจายเงินปนผล  23  ลานบาท และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  6  ลานบาท 

4. สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

ในป  2557  บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  49  ลานบาท  กระแส
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน  16  ลานบาท  และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน  98  ลานบาท  โดยมี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง  65  ลานบาท  รวมกับยอดคงเหลือ  ณ  วันตนป  71  ลานบาท  เปนยอด
คงเหลือ  ณ  วันส้ินป  6  ลานบาท   ในป  2557  บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีเงินสดจายซื้ออาคารและอุปกรณ  22  
ลานบาท  และจายปนผล  23  ลานบาท 

 

อัตราสวนสภาพคลองตามงบการเงินรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  เทากับ  3.90  เทา  เพิ่มข้ึนจากป  
2556  ซึ่งมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ  2.96  เทา และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวมเทากับ  0.30  
เทา  ลดลงจากป  2556  ซึ่งมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวมเทากับ  0.43 เทา  เนื่องจากบริษัทยอยฯมี
กําไรสุทธิทีเ่พิ่มข้ึน  และบริษัทฯและบริษัทยอยฯมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง  รวมทั้งเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อ่ืนลดลง 

บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีการบริหารจัดการเงินสดภายใตกรอบวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจโดยปกติ  
และไดบริหารจัดการสภาพคลองของบริษัทฯใหมีความเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินการของธุรกิจในปจจุบัน  
ภายใตนโยบายที่จะสรางความม่ันใจแก  ผูถือหุน  ผูลงทุน  เจาหนี้และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 

5. ภาระผูกพันดานหน้ีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีภาระผูกพันดานหนี้สินซึ่งจะตองบริหารจัดการ  ดังที่จะกลาวตอไปเปนภาระ
ผูกพันดานหนี้สินที่บริษัทฯและบริษัทยอยฯ มีข้ึนตามปกติของการดําเนินธุรกิจ  และตามความเหมาะสมทางธุรกิจ
ดังนี้ 

ระยะเวลาการชําระ (หนวย   :  พันบาท) ภาระผูกพัน รวม  
(หนวย : พันบาท) 1 ป 1-5 ป มากกวา 5 ป 

ภาระผูกพันดาน     
- รายจายฝายทุน-อาคารและสวนปรับปรุง 286 286 - - 
-สัญญาเชาที่ดิน 939 105 337 497 
-หนังสือค้ําประกัน 9,000 9,000 - - 
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6. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

 

บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีฐานะการเงินและผลการดําเนินการที่ดโีดยตลอดมาเนื่องจากบริษัทฯมีโครงสราง
เงินลงทุนอนุรักษนิยมมาก      และมีการบริหารจัดการธุรกิจในดานตางๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ  อยางไร 
ก็ตามมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดจากการเกิดโรค EMS ในวัตถุดิบกุง  ซึ่งมีผลตอราคาวัตถุดิบกุงและ
ตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงข้ึน  ซึ่งบริษัทฯไดมีการติดตามภาวะของวัตถุดิบกุงดวยความระมัดระวัง และพยายาม
ดําเนินการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด และเต็มประสิทธิภาพ 

 

บริษัทฯพยายามลดคาใชจายใหมากที่สุดและพยายามผลิตสินคามูลคาเพิ่มในสัดสวนที่สูงข้ึนในอนาคต  
และไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ     ใหมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอตรงตามความตองการของลูกคา  
มุงเนนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายและมีความโดดเดน   เพื่อรองรับความตองการลูกคา
และกอใหเกิดคําส่ังซื้อจากลูกคาที่เพิ่มมากข้ึน  ในสวนของการขยายตลาดใหมนั้น  ตลาดตางประเทศใหมที ่มี
ศักยภาพและมีขนาดใหญ  เชน  จีน  ซึ่งบริษัทฯมีการเขารวมงานแสดงสินคาหรือกิจกรรมจับคูธุรกิจ  เพื่อนําเสนอ
สินคาของบริษัทฯ  เพิ่มโอกาสใหบริษัทฯมีฐานลูกคาเพิ่มข้ึน  โดยการนําเสนอสินคาและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

 
 
 

บริษัทฯและบริษัทยอยฯ  มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  เนื่องจาก
บริษัทฯและบริษัทยอยฯมีการขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ   โดยการทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา  และติดตามความเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอยางใกลชิดอยูตลอดเวลา  
นอกจากนี้แลวบริษัทฯและบริษัทยอยฯไดบริหารจัดการสภาพคลองดวยความระมัดระวัง   โดยการรักษาระดับ 
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงาน   ตลอดจนการมีความสัมพันธที่ดีกับแหลงเงินทุนในปจจุบัน 
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ตารางแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ   
 

รายชื่อบริษัท 

รายชื่อ 
บริษัท บริษัทยอย 

นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ - X 
นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ X / 
นางเจริญศรี เจริญกุล / - 
นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ // // 
นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ / / 
นายวรศักดิ ์ เหลาเทพพิทักษ / / 
นางพิริยาพร แซฮึ้ง // // 
นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ / - 

Mr.H'ng  Cheow  Teik   // - 

Mrs.H'ng  Cheow  Nai   / - 
นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ / - 
ดร.สุรพล อารียกุล / - 
ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน / - 
นายปรีชา สันติธรรมารักษ / - 
นายสุวัฒน โรจนกิจ / - 
พล.ต.ต.ประเสริฐ  จันทรอินทร / - 

       

    

หมายเหต ุ X  =  ประธาน  

 //  =  กรรมการบริหาร 

 /  =  กรรมการ  
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หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 
                   เลขานุการบริษัท  จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา  89/15  และ มาตรา  89/16  ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่  4) พ.ศ.  2551  ดวยความรับผิดชอบความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตยสุจริต   รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ  
ตลอดจนที่ประชุมผูถือหุน   
 

                   หนาท่ีของเลขานุการบริษัทฯ  มีดังน้ี 
 

1. ติดตามและใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารเกี่ยวกับขอกําหนดของ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวของ . ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ  และมติที่ประชุมผู
ถือหุน  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงในขอกําหนดกฎหมายที่มีนัยสําคัญแกบริษัทฯ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  รวมทั้งบันทึกและ
จัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุน  และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร  ไดแก  ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  รายงานการประชุมผูถือหุน  
รายงานประจําป  รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ  ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กรรมการและผูบริหาร 

4. จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 85/14  ใหประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

5. ติดตามใหมีการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยฯ 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล   : นายเกรียงไกร    โชติวัฒนะพันธุ 
ประเภทกรรมการ  : กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อบริษัทยอย 
ตําแหนงปจจุบัน   : ประธานกรรมการ  บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 
อาย ุ    : 92   ป 
สัญชาต ิ   : ไทย 
ดํารงตําแหนงบริษัทยอยฯ : 24  ป 
ความสัมพันธทางครอบครัว : บิดานางเจริญศรี เจริญกุล 
กับกรรมการบริษัทฯ   บิดานางพิริยาพร แซฮึ้ง 
     บิดานายสมนึก  โชติวัฒนะพันธุ 
     บิดานางเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ 
ประวัติการทํางาน 
2533  -  ปจจุบัน   : ประธานกรรมการ  บจก.โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต  
2535  -  18/2/2557   ประธานกรรมการ บมจ.หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ 
 
                    สวนประวัติของกรรมการบริษัทยอยฯทานอ่ืน  แสดงขอมูลอยูในเอกสารแนบ  1  
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน  
 
ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง    คุณวุฒิ  การอบรม และประวัติการทํางาน 
            
นายพิชัย ล้ิมรสเจริญ   คุณวุฒิ 
ผูจัดการ  บริษัท  สํานักงานพิชัย   -    ปริญญาตรีทางการบัญช ี
แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด   -    ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญช ี
             บริหารธุรกิจ  มหาบัณฑิต 

- ผูตรวจสอบภายใน 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
- ผูสอบบัญชีสหกรณ 
ประสบการณ 
- อาจารยพิเศษ  วิชาการตรวจสอบภายใน 

และการสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยของรัฐ 
- ประธานสาขาสงขลา  สมาคมนักบัญชี และ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับ 

สมาคมผูตรวจสอบภายใน แหงประเทศไทย 
- ผูจัดการบริษัท สํานักงานพิชัย แมเนจเมนท 

คอนซัลแทนท จํากัด  ซึ่งเปนสํานักงานดานการ 
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ 

      -     ผูจัดการอาวุโส บริษัท อารเธอร แอนเดอรเซน จํากัด 
การฝกอบรม
- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับ 

สมาคมผูตรวจสอบภายใน แหงประเทศไทย 
 
 



เอกสารแนบ  4 
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2557 (แบบ 56-1) 
 - 96 - 

 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 
                   ในป  2557 บริษัทฯและบริษัทยอยฯ ไมมีรายการใดๆที่จะตองมีการประเมินราคาสินทรัพย    
 


